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ÖNSÖZ 
 
 
Siyaset veya Politika, “devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış,” olarak 
tanımlanmaktadır. Siyaset kelimesi Arapça seyis (at bakıcısı) kelimesinden türemiştir; “at eğitimi,” anlamına 
gelmektedir. 
 
Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, "polis (yani kent)’e veya devlete ait etkinlikler” biçiminde tanımlanmıştır. 
Politika bilimi (politoloji), politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Poli, Yunanca 
“çoğul” kelimesini ifade eder. 
 
Aristoteles, “Politika, toplumun halka ilişkin yaptığı tüm etkinliklerdir,” demektedir. 
 
Günümüzdeki anlamda siyaset, “belli bir toplumda çatışma içinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir.” 
Konusu üzerinde, bilim adamları arasında tam bir görüş birliğinden söz etmek zor olsa da, Siyaset Bilimi, 
geçmişte dar anlamda “devlet ve iktidar” kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken; günümüzde, “siyasal 
kararların çözümlenmesi, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve erk 
ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme,” gibi konuları da incelemektedir.1 
 
Devlet, toplumların evriminde yönetimin kurumlaşması aşamasında ortaya çıkmıştır. Siyaset ise devletten önce 
de, devletin dışında da var olmuştur. Öte yandan, iktidar kavramı, otoriteyi de içermektedir. Otoritenin 
görüldüğü her yerde de "yöneten" ve "yönetilen" ayrımı bulunur. Toplumun en küçük birimlerinde, hatta ikili 
bireysel ilişkilerde bile otoriteye rastlayabiliriz. Bu açıklamaların sonucunda siyaset biliminin konusu olarak 
"devlet"i kabul etmek nasıl fazla dar bir çerçeveye sıkışmak demekse, iktidar anlayışına sığınmak da siyaset 
bilimini ilgisi olmayan alanlara itmek anlamına gelir. 
 
İktidar kavramı, karar alma ve onu uygulama, uygun bulma gücünü içerir. Bu nedenle de düşünülebilecek tek 
iktidar biçimi siyasal iktidar değildir. Örneğin günümüzde bir ekonomik iktidardan söz edilebilir. Siyaset 
Bilimini ilgilendiren, siyasal iktidarın oluşumu, paylaşılması, işleyişi ve kullanılmasıdır; siyasal iktidarla ilgili 
süreçlerdir. "Ekonomik iktidar" başta olmak üzere diğer iktidar türleri ise, siyaset bilimini ancak bu çerçeveye 
etki yaptığı ölçüde ilgilendirir. Örneğin aile içi iktidar siyaset biliminin konusunda yer almaz. Ancak, aile içi 
iktidar, aileyi oluşturan bireylerin siyasal davranışlarına yansıdığı ölçüde, oy verme eğilimlerine etki yaptığı 
zaman siyasal bilimin konusu olur.2 
 
Siyasal erkin önemli kurumlarından birisi, parlamentodur. Parlamento, aslında toplumun hukuksal altyapısını 
kurmakla görevli olsa da, birçok örnekte görüldüğü gibi, aslında yürütmenin altyapısını hukuksal altyapısını 
kurmaya çalışır. En üst düzeyde (yasal düzlemde) kurallar koyar. Bu nedenle, toplum içindeki kesimlerin 
çabalarının önemli bir kısmının hedefi, fikirlerinin, çözümlerinin, tasarımlarının parlamento düzleminde yansı 
bulması ve kurallara dönüşmesidir. 
 
Bunun tersi de doğrudur. Parlamento düzlemindeki yansılar, parlamento dışı kurumların güçlerinin de aynasıdır. 
Çünkü işi salt siyaset olan siyasi partiler dışındaki meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin 
çabalarının bir hedefi de, parlamentoyu etkileyebilmektedir. “Görüşleri kendi çabalarıyla sınırlı mı kalmaktadır, 
yoksa Ankara’ya ulaşmakta mıdır?” Parlamentodaki konuşmalar, bunun göstergesidir. 
 
Uygarlık tarihinin bir aşamasında “temsili demokrasi” önemli bir aşama olarak görülmüşken; parlamento dışı 
örgütlerlerle ve halkla parlamento ilişkisinin tıkandığı eşikte, yani temsil bunalımının yaşandığı 20 yüzyılda, 
“katılımcı demokrasi” kavramı ön plana çıkmıştır. 
 
Katılımcı demokrasi kavramı, “koyalım halkın önüne sandığı,” darlaşmasını aşan, demokrasiye derinlik 
kazandıran önemli bir aşamayı simgelemektedir. Bu aşamada siyaset yalnızca siyasi partilerin değil; ama onların 
yanı sıra örgütlü, örgütsüz tüm kesimlerin ilgi ve uğraş alanında duran bir konuya dönüşür. 
 
Bu anlamda çağdaş parlamentolar, toplum düzenini kuran en temel kurallar olarak “hukuk kuralları”nın en 
tepesinde yer alan yasaların yapılmasında, kendisiyle sınırlı olmayan bir çabayı gösterdiği, yani yaygın 
demokrasiyi, katılımcı demokrasiyi işlettiği sürece, demokrasi piramidinin tabanının genişlemesine, 
demokrasinin derinlik kazanmasına da katkı sağlamış olurlar. 

                                                           
1 http://www.msxlabs.org/forum/siyasal-bilimler/15632-siyaset-politika-nedir.html#ixzz1dlmmeE3l 
2 KIŞLALI, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, 16. Baskı, 2014, ISBN: 9755330044, 361 s. 



 
Öte yandan günümüzde artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki, aslında her pozitif hukuk sistemi kendi ulusal 
özgünlüklerini taşısa da, bunu bir yere kadar taşır… Altına imza atılan uluslararası andlaşmalar, iç hukukumuzun 
ayrılmaz dayanakları olduğunda, parlamentonun da dikkate alması gereken belgeler olmuşlardır. Uluslararası 
hukuku tümden yadsıyarak da kural koyamayız. 
 
Bu kısa açıklamadan sonra belirtmek istediğim şu: Bu derleme çalışmayı yapmamın bazı nedenleri var… 
 
Birinci esin kaynağım, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 1963 yılında yayınladığı “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Gözü İle Kadastro Davamız” başlıklı çalışma…  
 
122 sayfalık bu çalışmada, 14.02.1950 tarihinden başlayarak 20.02.1962 tarihine kadarki 12 yıl boyunca TBMM 
üyelerinin, Genel Kurul’da kadastro konusunda dile getirdikleri görüşler derlenmektedir. 
 
Odamız, bu çalışmanın Önsöz’ünde, o zamanlar metinde yer alan bazı sözcükleri güncelleyerek, şu görüşlere yer 
vermektedir: 
 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllardan beri kadastro sorunlarına ilişkin dikkati çekecek derecede 
kapsamlı görüşmeler yapılmış, birçok önemli aksaklık tekrar tekrar Meclis huzuruna getirilmiş, hızla 
önlemler alınması konusunda yetkililer uyarılmıştır. Meclis tutanaklarına geçen ve ülkemizin kadastro 
tarihine mal olan bu konuşmalar, kadastro davasının yaşamsal önemini açıklayan pek çok örneği 
içermektedir. Bu konuşmalarda; kadastronun yararları, kadastronun diğer kamu hizmetlerindeki rolü, 
kadastro olmadığı için birçok işlerin yapılamadığı birer birer anlatılmış, kadastro işlerinin düzenle 
yürütülemediğinden acı acı şikayet edilmiş ve bu işin hızla çözümlenmesi gerektiği hemen hemen her yıl 
yinelenmiş, çözüm yolları da açık ve kesin bir şekilde gösterilmiştir. 
 
1952 yılı bütçe görüşmelerinde, 1936 yılında kabul edilmiş bulunan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'nun günün gereksinmelerini karşılamaya yetmediği belirtilerek, hemen yeni 
bir teşkilat yasası tasarısının Meclis'e getirilmesi istenmiş, yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
gereği üzerinde ilgililerin dikkati çekilmiştir. 11 yıldan bu yana bu istekler her yıl yinelenmiştir. Yetkili 
hükümet adamlarının var olan teşkilat yasasından şikayetçi oldukları ve yeni bir yasa tasarısının 
Meclis'e getirilmesi konusunda hemen her yıl söz verdikleri tutanaklardan anlaşılmasına karşın, bugüne 
kadar bir teşkilat yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmemiştir. 
 
Aynı şekilde, her sene, kadastro işlerinin yavaş gittiğinden şikayet edilmiş ve buna karşılık olarak da 
kadastronun hızlandırılacağı vaadinde bulunulmuş; fakat izleyen yıllarda yeterli ve olumlu yönde 
gelişmeler sağlanamamıştır. 
 
Kanaatımızca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadastro davası hakkında söylenen sözler arasında, bu 
önemli ülke sorununun düzene sokulmasını, hızlandırılmasını ve planlı çalışma ilkelerine uygun olarak 
yürütülmesini sağlayacak çözüm yolları açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Odamız, bu değerli 
görüşlerin tutanak dergilerinden derlenmek suretiyle ilgililerin yararlanmasına sunulmasını sağlamayı 
doğal görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri 
“harita ve kadastro mühendisliği” açısından incelenmiş, konuşmaların niteliğini değiştirmeyecek 
şekilde bir seçme yapılmış ve seçilen ifadeler aynen alınmak suretiyle bu kitap hazırlanmıştır. 
 
Planlı ve hızlı kalkınma dönemine girmiş olan ülkemizde, Beş Yıllık Plan ve bu plana uygun olarak 
hazırlanan 1963 yılı uygulama programında düşünülmüş köklü reform önlemlerinin alınmak üzere 
olduğu bu günlerde, her konuda olduğu gibi bu konuda da en yetkili ve en yüksek makam olan Büyük 
Millet Meclisi'nde dile getirilen gerçeklerin ve çeşitli yönlerde öne sürülmüş olan önermelerin bir araya 
toplanması; kısa zamanda yararlı sonuçlar alınmasına ve yıllardan beri kesin çözümlere bağlanamayan 
kadastro davasının çözümlenmesine yardımcı olabilirse büyük bir memnunluk duyacağız.” 

 
İkinci esin kaynağım, ise meslek tarihine yönelik çalışmalarım… Meslek tarihimiz içinde kadastronun tuttuğu 
önemli konum… Kadastronun, tapu sicilinin, akademik yaşama karar verdikten sonra seçtiğim “Kamu 
Ölçmeleri” uzmanlık alanının en temel konularından olmaları… Ama gelişmeler öyle yol aldı ki, bir süreden bu 
yana, “Kamu Ölçmeleri” de kavram olarak aşıldı ve “Arazi Yönetimi” daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir 
kavrama dönüştü… Bu alan, mesleğimizin sosyal boyutunun ağırlıklı alanı… Bu alanda çalışacakların felsefe, 
sosyoloji, tarih, siyaset bilimi, hukuk ve yönetim konularında bir altyapı kurmaları gerekmektedir. Arazi 
yönetimi alanında çalışmak, değer yargılarına sahip olmayı da gerekli kılar. Toprağa “doğal kaynak” olarak 



bakmakla, “meta” olarak bakmak başka yönelimlerdir. Ya da çabaları “toplum yararına” yöneltmekle, salt 
“kişisel yarara” yöneltmek de çok farklı bir yol ayrımına işaret eder. Mülkiyet hakkını salt “özel mülkiyet” 
olarak algılamak da, çalışmalarda ve analizlerde bizi başka noktalara götürür. 
 
Kadastro kavramı da, bu değer yargılarıyla ele alınması gereken bir olgudur. Nasıl kavranmalıdır? Nasıl ele 
alınmalıdır? Kadastro, “toprak-insan ilişkilerini modelleyen bir bilgi sistemi,” olarak kavranacaksa, o zaman 
durağan olmayan bir olgu dillendirilmiş demektir. Toprak-insan ilişkilerindeki değişimi doğru kavramamak, 
kadastrodaki değişimi yanlış modellemeye götürecektir. Çünkü kadastro da içerik olarak değişmektedir. Kendini 
kuşatan fiziksel çevrede ortaya çıkan değişimlerin, kadastroya doğru yansıtılması gerekir. Bu gelişme içinde, 
aslında “kadastro” kavramının da aşıldığı tartışmaları yapılmıştır. Onun yerine, yani kendi başına bir kavram 
olan kadastro yerine, “parsel ölçeğinde bilgi sistemi”, “kadastro bilgi sistemi”, “mekansal bilgi sistemi” gibi 
kavramları koyma tartışmaları yapıldı ve yapılmaktadır… Bu tartışmalar, arayışlar, yönelimler, TBMM’nin 
oturumlarına ne kadar yansımıştır? Ya da yansıtılabilmiştir? Bu derlemenin bir amacı da, bunu görebilmektir.  
 
Bu derlemeyi kapsayan dönem, Türkiye’nin siyasal, toplumsal, ekonomik ve hukuksal olarak dinamik, karışık ve 
sıkıntılı bir dönemidir… 12 Eylül Darbesi sonrası siyasal gerilimler, tercih edilen neoliberal ekonomi 
politikaları, yerel yönetimlere aktarılan imar planı yapma ve onama yetkileri, imar affı uygulamaları, yabancılara 
mülk satışındaki ısrarlar, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, Marmara Depremi, 2002 yılından sonraki tek parti 
erki, kentsel dönüşüm tartışmaları, 2B konusu gibi konular kadastroda içerik değişimini zorlayan gelişmelerden 
bazılarıdır… Bu toplumsal dönüşüm ortamında kadastro ve harita sektörü, değişim zorunluluğunu 
modelleyebilmiş ve parlamentoya aktarabilmiş midir? HAKAR fırsatı neden kaçırılmıştır? Benzetmek gibi 
olmasın ama, Köy Enstitülerini kapatmak Türkiye için nasıl trenin kaçırılması anlamına geliyorsa; HAKAR da 
sektörün tren kaçırması olayıdır çünkü… 
 
Kadastro, bizim ülkemizde aslında tek boyutlu kavranan bir olgudur: Mülkiyet kadastrosu ya da sınır 
kadastrosu… Yani tesis kadastrosunun amacı, ülkemizde tapu sicili sisteminin kurulmasıdır. Kurulan “tapu 
sicili”, içerik olarak çok değişime uğramasa da, uygulanışına teknolojilerin, özellikle bilgi teknolojilerinin 
etkimesi nedeniyle, son yıllarda elektronik ortamda da yürütülür olmuştur. Ülkemizde TAKBİS kısaltmasında 
somutlanan bir teknolojik tabana oturmuştur. 
 
Üçüncü önemli nokta da, parlamentoda, “harita-kadastro-tapu” sektörünün sorunlarının, Bütçe Yasası’nın 
görüşmeleri sırasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ele alınmasında somutlanmasıdır. Yıllarca böyle 
oldu… Sektörümüzle ilgili “Parlamento ne düşünüyor?”, “Siyasi partiler ne düşünüyor?” sorularının yanıtları, 
Bütçe Yasası görüşmelerinde parlamentodaki siyasi parti sözcülerinin konuşmalarında karşılık buldu. Bu 
nedenle, sektör, başta Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olmak üzere, kurumlarıyla ve uzmanlarıyla, 
parlamentodaki bu konuşmalara etki yapmaya çalıştı… Meslektaşımız olan veya olmayan parlamenterlere 
ulaşmaya çalıştı. 
 
Odamızın yaptığı çalışmadan sonra, parlamento konuşmaları, konuyla ilgilenenlerin ilgi alanında oldu. Ama bu 
konuşmalar derli toplu bir araya getirilmedi. Ben bunu yapmaya çalıştım. 12 Eylül askeri darbesinden sonraki 
süreçte, yani 30 yılı aşkın süredir, harita, kadastro, tapu sektörünü ilgilendiren konuşmaları bir araya getirmeye 
çalıştım. Bunu yaparken 5 önemli yasanın tartışmalarını, yanı sıra da 31 Bütçe Yasası görüşmelerindeki 
tutanaklara geçen metinleri derleyip bir araya getirdim. 
 
Bu çalışmayı yürütürken, bu metinleri elden geçirirken, bazı gözlemlerim ve saptamalarım da oldu. Bunlardan 
birkaç tanesine değinmek isterim. 
 
1. Akademik dünya ile parlamento arasındaki derin görüş ayrılıkları, 
2. Sektör faaliyetlerinin TBMM Genel Kurulu’na aktarılmasındaki yetersizlikler, 
3. Derin olmayan bir “Harita-Kadastro-Tapu” sektörü algısının yerleşmesi,  
4. Sektörün kural koyma süreçlerindeki etkisizlikleri, 
5. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün giderek siyasallaşması, teknik bir kurum olmaktan uzaklaşması, 
6. Genel bütçeden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ayrılan ödeneklerin giderek azalması, 
7. Günümüze yaklaştıkça, parlamenterlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü bir istihdam kurumu gibi 

görme eğiliminin güçlenmesi, 
8. Sektörün yürütme organındaki yetersiz temsiliyeti, 
9. Çok az sayıda meslektaşımız dışında, sektör tabanlı milletvekillerinin dünyanın değişen sektör yönelimlerini 

parlamentoya taşıma konusundaki işbirliği eksiklikleri, 
10. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile işbirliği yapma konusundaki isteksizlikler, 
11. Sektöre yönelik yapılan sunumların standart bilgiler içermesi, sözlü soruların sığlığı… 



 
Eksik bıraktığım diğer gözlemler de eklenirse, TBMM ile başka bir ilişki kurmanın yollarını arama gereği ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Faaliyetlerimizin, çabalarımızın bir hedefi de, parlamentoda sektörü ilgilendiren doğru kuralların konulmasıdır. 
 
Umarın ve dilerim bu çalışma, bundan sonra TBMM ile ilişkiler kurulması çabalarına katkılar sağlar… 
 
 
 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK 
Levent, 07.02.2017 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

OKUMA PARÇASI (1) 
 
 
DÜZENİN GEREKLİLİĞİ VE DEVLET3 
 
 
Feridun ORHUNBİLGE 
Emekli Felsefe Öğretmeni 
 
 
En ilkelinden en gelişmişine kadar hangi toplum tipine bakarsak bakalım, toplumsal yapıda ilk gözümüze çarpan 
şey, insanlar arasında belirgin bir eşitsizliğin varlığı olmaktadır. Yönetim hakkını elinde bulunduranlar, 
toplumun ayrıcalıklı kesimi olarak, toplumsal tabakalaşma piramidinin üstünde yer alırken, yönetilenler hep alt 
katmanları oluşturuyor. Böyle bir yapılaşmada önemli olan, bir insanın, yada bir topluluğun, başka bir insanı 
yada insanları bir şeyi yapmaya, yada yapmamaya zorlama hakkını nereden aldığı sorusunu yanıtlamaktır. 
Toplumu yönetme hakkını, yani otoriteyi elinde bulundurmak demek olan siyasal iktidar olgusunu incelemeye 
başladığımızda iki temel öğeyle karşılaşıyoruz: Bunlardan biri, başkalarına boyun eğdirmek (itaat), diğeri de 
bunu sağlayacak olan zorlayıcı güce ve araçlara sahip olmak… Başkalarına boyun eğdirme gücünü nereden 
aldığı konusu siyasal iktidarları hiç ilgilendirmiyor. Ancak, araştırdığımızda görüyoruz ki, bir toplumda yöneten-
yönetilen farklılığının ortaya çıkışı, çoğu kez ekonomik nedenlere dayandığı gibi, zaman zaman dinsel, yada 
biyolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Ya da Hobbes, Locke, Rousseau gibi sözleşmeci düşünürlerin dile 
getirdiği gibi, insanlar düzenli bir toplum içinde yaşayarak doğal haklarını güvence altına almak amacıyla sahip 
oldukları hakların bir bölümünü akılcı bir yaklaşımla ve kendi özgür istençleriyle yöneticilere devretmiş de 
olabilirler. Öyleyse, asıl sorun, insanların neden bir otoriteye boyun eğme gereksinimi duyduklarıdır. İnsanı 
yaradılışı gereği bencil ve çıkarcı sayan düşünürler, çoğu kez duygularına ve tutkularına kapılan insanın, kişisel 
istek ve hırslarını, kin ve düşmanlıklarını öne çıkararak, düzenli bir toplum içinde yaşamayı olanaksız kıldığını 
savunurlar. Öyleyse, bir arada yaşamak zorunda olan insanlar varlıklarını sürdürebilmek için akıl ve istençlerini 
hırs ve arzularının önüne koyabilselerdi, o zaman nihilizmin temel dayanağı güçlenecekti. Böylece, nihilist ve 
anarşist düşüncenin, insanın somut dünyasını yadsıyan, en yüksek değerleri değersiz kılan öğretisi haklılık 
kazanacak ve toplumsal düzeni sağlayacak olan kurallara ve bireyi bu kurallara uymaya zorlayan din, devlet, 
ahlâk, aile gibi kurumların varlığına da gerek kalmayacaktı. Oysa insanın doğası bir arada ve düzenli biçimde 
yaşamayı olanaksız kılınca güçlü bir otoriteye gereksinim doğdu ve bu otorite giderek kurumsallaşarak devlet 
örgütünü yarattı. 
 
Gerçekten, toplumların kargaşa ve düzensizlik durumunu uzun süre yaşamadığı anlaşılıyor. Daha İÖ. 4000 
yıllarından başlayarak, Mezopotamya’da, ekonomik ve toplumsal gelişmelere koşut olarak, güçlü kent 
merkezlerinin oluştuğunu, önceleri kent devletleri biçiminde örgütlenen siyasal yapının, İÖ. 25. yüzyıldan 
başlayarak, egemenliği geniş topraklara yayılan güçlü krallıklara dönüştüğünü görüyoruz. Daha İÖ. 2450 yılında 
Akad kralı I. Sargon tüm Mezopotamya kentlerini birleştirmekle yetinmemiş, egemenliğini Babil’den Kıbrıs’a 
kadar genişletmiştir. Sümer kent devletlerinin sosyolojik yapısını incelediğimizde, toprağın sahibi sayılan site 
tanrısı adına toprak mülkiyetini ve topraktan sağlanan geliri sahiplenen din adamlarının toplumun en ayrıcalıklı 
kesimini oluşturduğunu görüyoruz. Öte yandan, gücünü tanrıdan alan kral ve onun çevresinde oluşan bir devlet 
yapısı Sümer kentlerinin belirleyici özelliğidir. Din, devlet yapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve devletin varlık 
amacı kralın ve saray çevresinin mutluluğunu sağlamaktır. Din adamları ekonomik üstünlüklerini ve 
ayrıcalıklarını korumak adına, çoğu kez, “Tanrı adına yöneten” kralla uzlaşır. Ama bu uzlaşma zaman zaman 
bozulur ve kralla rahipler arasında egemenlik savaşları başlar. Örneğin, Sümer kralı Urugakina adına yazılmış 
olan yazıtlarda, kralın rahiplerle olan savaşımı ve bu savaşım sonunda halka özgürlüklerinin verildiği anlatılır. 
“Özgürlük” sözcüğünün ilk kez geçtiği yazılı belgeler Urugakina yazıtları olsa da, halka özgürlüğünü verdiğini 
söyleyen kral, toplumsal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmış, kölelerin durumunda iyileştirme yaratmış 
değildir. Toplumda düzeni sağlayan yazısız kuralların, gelenek ve göreneklerin yazılı biçim alması, yani devletin 
ilk kez yazılı hukuk metinlerine bağlanması da Ur Kralı Ur Nammu tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 

                                                           
3 http://www.felsefeevi.net/duzeningrklilvedevlet.html 



Genellikle Batılı kaynaklarda site devletlerinin kurulması Yunan siyasal tarihiyle bağlantılı olarak anlatılır. İÖ. 
800-600 yılarında artık belirginleşen Yunan site devletleri (polis), belki devletin değil, ama yönetime doğrudan 
katılan özgür kentli yurttaşın ve dinsel temellere dayanmayan, gücünü tanrıdan değil, yasalardan alan bir 
yönetici tipinin doğduğu yerleşim birimleri olarak düşünülmelidir. 
 
Sosyolojik açıdan, kralın ve büyük toprak sahibi soyluların siyasal egemenliğini pekiştiren ve toplumsal sınıflar 
arasındaki olası çatışmayı giderecek bir güç, anlaşmazlıkları çözecek bir hakem olarak doğduğu bilinen devletin 
doğuşu, işlevinin ne olduğu, en yetkin bir toplumsal düzenin kurulup kurulamayacağı gibi sorunlar siyaset 
felsefesinin belli başlı sorunlarını oluşturuyor. Kuşkusuz, bir siyaset felsefesinin doğması için öncelikle 
felsefenin doğmuş olması ve insanların bir felsefi kültüre, bir felsefi bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Bu 
birikim de önce Batı Anadolu sitelerinde, Hellas’da, Trakya’da, İtalya’da karşımıza çıkan doğa filozoflarıyla 
başlayıp, Antik Yunan düşünce döneminde en üst düzeye ulaşmış durumdadır. 
 
Doğa filozofları, evrensel düzen ilkesine ulaşmaya çalışırlarken, aynı zamanda, toplumsal düzen düşüncesine de 
yer verirler. Örneğin, Anaximandros adaleti belirlenmiş sınırların aşılmaması olarak tanımlarken, tanrıların da 
adaletli olması gerektiğinden söz eder. Pythagoras evrenin temel ilkesi olarak belirlediği sayı kavramından yola 
çıkarak, tanrı ve adalet gibi kavramları da sayılarla açıklamaya çalışır. Nasıl ki, insanı akıl yönetiyorsa, 
toplumları da akıllı ve bilge kişiler yönetmeli ve yönetilen inanlar yöneticilere mutlak anlamda boyun eğmelidir. 
 
Evrendeki oluş ve değişimi diyalektikle açıklayan Herakleitos’un da savaşı her şeyin babası sayması hiç 
anlamsız değildir. Çatışmanın mutlak, birliğin ise değişken olduğunu göstermeye çalışan Herakleitos’a göre, her 
birlik yeni bir çatışmaya dönüşecektir. “…Savaş Tanrıları ve insanları, özgürleri ve köleleri yaratır…” Bunların 
birbirleriyle çatışması da bir zorunluluktur. Toplumsal düzenin temelinde çatışmanın yattığını kavrayan 
Herakleitos, soyluların egemenliğini yıkacak olan gelişmenin dinamizmini ve iç çelişkilerini kavramış, 
kendisinin de üyesi olduğu soylu sınıfın egemenliğini olabildiğince uzatmak için, zorba ve baskıcı bir azınlık 
yönetimini, halkın yönetimi demek olan demokrasiye yeğlemiştir. 
 
Doğada rastlantıya hiç yer vermeyen, her olguyu zorunlu bir neden-sonuç ilişkisine bağlayan Demokritos da, 
insanın tehlikelere karşı kendini koruma güdüsünün toplumu yarattığını, devletin ise toplumsal çatışmaları 
giderecek bir araçtan başka bir şey olmadığını savunur. 
 
Felsefeyi doğadan insana yönlendiren ve insana büyük önem vererek her şeyin ölçüsü olduğunu savunan 
sofistler, bilginin kesinliği konusundaki kuşkularını dile getirirlerken, aynı zamanda, tüm yerleşik değerlerin, 
inançların, hukuk sisteminin de sorgulanmasını sağlarlar. İlk kez, doğal hukuk ile insan eliyle konmuş pozitif 
hukuk arasındaki karşıtlık dile getirilir. Doğanın tüm insanları özgür ve eşit yarattığını, insanların kendi eliyle 
yaptığı yasaların eşitsizliği pekiştirdiğini ve bazı insanları köleleştirdiğini korkusuzca ortaya koyarlar. 
 
İnsanların devlet öncesi dönemlerine ilişkin olarak düşünülen bir doğa durumuna ve bu durumda düzensizliğin 
mi, yoksa bir doğal düzenin mi egemen olduğuna yönelik tartışmalar özellikle 17. yüzyılda yoğunlaşır. Thomas 
Hobbes doğanın insanları eşit yarattığını, ama bu eşitliğin düşmanlıkları da beraberinde getirdiğini savunur. 
Hobbes’a göre, insanların temel güdüsü varlıklarını korumak ve sürdürmek, ardından da gereksinimleri 
gidermek ve hoşuna gideni elde etmeye çalışmaktır. Ama, bir şeyi elde etmeye çalışan insan karşısında aynı şeyi 
isteyen başka birini bulacak ve bu yüzden aralarında bir savaş başlayacaktır. İşte bu yüzden, devlet öncesi doğa 
durumu bir kargaşa ve savaş durumundan başka bir şey değildir. Sürekli savaş ortamında güvenden de, adaletten 
de söz edilemez. Kargaşa ve savaş ortamında her şey herkesindir, yani benim, ya da senin ayırımı söz konusu 
değildir. Senden daha güçlü biri gelip elindekini alıncaya kadar o şey senindir. Hobbes’a göre, doğa durumunda 
insan insanın kurdudur. 
 
Hobbes’un “Leviathan”ında bir kargaşa ve savaş durumu olarak nitelenen devlet öncesi dönem, John Locke’a 
göre tam bir barış ve mutluluk içinde geçer. Doğal olarak eşit ve özgür olan insan, yaşamını doğal koşullar 
altında karşılıklı yardımlaşmayla ve sevgiyle sürdürmektedir. İnsanlar arasında doğal yasaların sağladığı bir 
düzen vardır, yani doğa durumunda insan özgürlüğünü hiç kimseye zarar vermeden yaşar. Doğal yasayı 
çiğneyenler, aklın koyduğu kurallardan da sıyrılmış ve toplum için zararlı olmaya başlamıştır. Artık böyle bir 
insanı herkes cezalandırabilir. Mülkiyet hakkı da güce değil emeğe dayanmaktadır. Yani, her şeye sahip olmanın 
yolu güçten değil, çalışmadan geçer. Bir toprak parçası onu işleyenin malıdır, kimse elinden alamaz. 
 
18. yüzyılda Rousseau’ya göre, “…bir ağacın meyvesiyle karnını doyuran, yakınındaki bir pınardan suyunu içen 
ve aynı ağacın altında yatıp uyuyan insan”ın mutsuz olması için hiçbir neden yoktur. Doğa durumunda insanlar 
ne iyi ne de kötüdürler. Suç, erdem nedir bilmezler, aralarında bir savaş da yoktur.  
 



Toplumun ve devletin kökenini açıklamaya çalışan düşünürlerden çoğu hep uygarlık öncesi bir dönemden, bir 
doğa durumundan söz etme gereği duymuşlar… Böyle bir dönem yaşanmış mı, yaşanmamış mı bilinmez. 
Aslında bunun pek fazla bir önemi de yok. Bir devlet öncesi durumunun ne olduğunu, düzensizlik ve kargaşadan 
bir “devlet düzeni”ne nasıl ve hangi gerekçeyle geçildiğini açıklamak için böyle bir varsayıma başvuruluyor. 
İnsanın aklını kullanarak sahip olduğu hakların bir bölümünü başkalarına devretmesi ve bir sözleşme yaparak 
“devlet” kurumunu oluşturması, düşünürleri, adına “devlet” dediğimiz en üst düzeyde toplumsal örgütlenmenin 
aslında aklın zorunlu bir sonucu olduğu konusunda birleştiriyor.  
 
Toplumların tarihsel gelişiminin belli bir aşamasında ortaya çıkan “devlet” kavramının nasıl doğduğu sorusuna 
yanıt aramak, kuşkusuz, antropoloji, sosyoloji ve politika bilimlerinin görevidir. Devlet, ister Marksist 
düşünürlerin dediği gibi, bir toplumsal sınıfın diğer toplumsal sınıfları baskı altında tutmak için kullandıkları bir 
araç olsun; isterse, Hegelci düşüncede anlatıldığı gibi, bireysel çıkarlarla genel çıkarları uzlaştıran bir hakem, 
ahlâk idesinin en yüksek biçimde dile getirildiği bir kavram olsun, insanların böyle bir kuruma neden gerek 
duyduğu sorusunun yanıtlanması siyaset felsefesinin temel konularından biridir. Çünkü, devletin kökenini 
açıklamaya çalışan düşünceler, aslında devletin varlık amacının, görev ve sorumluluğunun ne olduğunu somut 
biçimde ortaya koymaya yöneliktir. Örneğin, devletin doğal bir varlık olduğunun düşünülmesi, bizi devletin 
kendi amaçlarını istediği gibi belirleyebileceği ve bu amacın bazen toplumun genel çıkarlarıyla da 
uyuşamayabileceği gibi bir sonuca götürür. Oysa, devletin akılcı bir sözleşme sonucu ortaya çıktığını savunmak, 
devletin, ister istemez, toplumun genel çıkarlarını gözetmek zorunda olan ve onu topluma karşı da sorumlu kılan 
bir organ olduğu anlayışını getirecek ve devletin organlarının oluşumunda, toplumu oluşturan bireylerin de rolü 
olduğunu ortaya koyacaktır. (Bak. “Anayasa Hukuku (Demokrasi)” Prof. İlhan ARSEL- Sıralar Matbaası, 
İstanbul, 1968) 
 
Yalnızca kavramsal bir gerçekliği olan, yani yalnızca insanlar onu düşündükleri için var olan devlet, iktidar 
yetkisinin artık bireysellikten kurtularak kurumsallaşmasını da simgeler. Böylece, insanlar artık iktidarı güçle, 
sahip olduğu tinsel niteliklerle, ya da kurnazlıkla ele geçirmiş olan iktidar sahibine boyun eğmekten kurtulup, 
görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiş, meşru bir devlet iktidarına boyun eğmeye başlayacaklardır.  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
OKUMA PARÇASI (2) 
 
 
 
SİYASET BİLİMİ4 
 
Başta devlet olmak üzere siyasal kurum, yapı, süreç ve ilişkileri sistemli bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalı. 
Kökenleri Aristoteles'e kadar inmekle birlikte çağdaş anlamda siyaset biliminin gelişimi doğa bilimlerindeki 
hızlı gelişmelerin etkisiyle sosyal bilimlerin ortaya çıktığı 19. yüzyıla dayanır. 
 
Siyaset bilimi, konusu itibariyle siyaset felsefesiyle çakışmakla birlikte, olması gerekenden çok var olanın 
saptanması ve açıklanmasıyla uğraşır. Ama öbür sosyal bilim dalları gibi çağdaş siyaset biliminin de başlangıçta 
temel ilkesini oluşturan Olguculuk günümüzde çeşitli eleştirilere hedef olmuş, siyaset bilimcilerin nesnellik ve 
değer yargısından kaçınma kaygılarının, var olan sistemlerin sorgulanmaksızın meşrulaştırılmaları ve 
korunmaları için kullanıldığı öne sürülmüştür. 
 
Siyaset bilimi başlangıcından bu yana başta sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve ekonomi olmak 
üzere öteki sosyal bilim dallarıyla ve normatif bir bilim olan hukukla yakın ilişki içinde oldu. Çağdaş siyaset 
biliminin kurucularından ütopyacı sosyalist Henri de Saint-Simon 1813'te ahlak ve siyasetin “pozitif” bilimler 
olabileceğini ileri sürdü. İnsanların inançlarını yönlendirme gücü olan disiplinler öznel değer yargılarına değil, 
nesnel kanıtlara dayanmalıydı. Saint-Simon ve Olguculuğun kurucusu Auguste Comte 1822'de birlikte 
yayımladıkları Plan de travaux nécessaires pour réorganiser la société'de (Toplumu Yeniden Örgütlemek İçin 
Gerekli Çalışmaların Planı) siyasetin sosyal fiziğe dönüşeceğini ve sosyal fiziğin amacının da gelişmenin 
değişmez yasalarını ortaya çıkarmak olduğu görüşünü savundular. İnsanın zihinsel gelişiminin dinsel ve 
metafizik aşamalardan geçerek en yetkin aşama olan olgusal aşamaya ulaştığını öne süren Comte, bu gelişmenin 
sosyal fizik biliminin, daha sonraki adıyla sosyolojinin konusunu oluşturduğunu vurguladı. Siyaset bilimi ile 
sosyoloji arasındaki yakın ilişki böylelikle Comte ve Olguculuk yoluyla kuruldu. 
 
Comte'a göre sosyal süreçlerin incelenmesinde başlıca yöntemler gözlem, deney ve soyutlamaydı. Devlet 
yaşamında ortaya çıkan değişimler siyasal deney olarak kabul edilebilirdi. 19. yüzyılda devlet konusundaki 
çalışmalar siyaset biliminde daha nesnel yöntemler kullanılmasına ve sonradan birçok yeni disiplinin de 
katkılarının sağlanmasına yol açtı. Siyaset biliminin insan davranışını inceleyen bir bilim dalı olması, aynı 
konuyla ilgilenen öbür bilim dallarından et~ilenmesi sonucunu yarattı. Organik yaklaşım, yani devlet yapısı ile 
insan vücudu ya da kişiliği arasında koşutluk kurma çabaları Platon ve Salisbury'li John örneklerinde olduğu gibi 
çok eskilere dayanıyordu. 19. yüzyılda organik yaklaşımla olgucu yöntemler bir arada varlığını sürdürdü. 
 
Siyaset bilimine doğrudan bir katkısı olmamakla birlikte Vilfredo Pareto bu disiplinin gelişimini iki yönden 
etkiledi. Pareto'nun psikolojik sosyolojisi, siyaset bilimi ile psikoloji arasında 20. yüzyılda yakın bağlar 
kurulmasının temellerini attı. Gene Pareto'nun toplumu sürekli dengeye ulaşmaya çalışan bir sistem olarak ele 
alan görüşü özellikle II. Dünya Savaşı sonrası siyaset bilimi kuramlarını etkiledi. 
 
Hukuk da tarihsel olarak siyaset bilimiyle yakın etkileşim içinde oldu. 16. Yüzyılda Fransız siyaset felsefecisi 
Jean Bodin'in devlet ve hukuk arasında yakın ilişki kurarak geliştirdiği egemenlik kuramı, devlet üzerine çok 
sayıda hukuksal kuramın, özellikle de 19. yüzyıl Alman hukukçularınca geliştirilen federasyon ve imparatorluk 
kuramlarının öncüsü oldu. 
 
Devleti hukuksal kuramlarla açıklama eğilimi Fransa'da uzun süre egemen oldu; siyaset, hukuk fakültelerinde 
genel kamu hukuku ve anayasa hukuku olarak okutuldu. Bununla birlikte Leon Duguit'nin hukuk kurallarını 
olgucu sosyolojik açıdan ele alarak devletin sınırlandırılması konusunu işlemesi ve Maurice Hauriou'nun 
kurumlar kuramı gibi daha geniş perspektifli yaklaşımlar da ortaya çıktı. 1960'lardan başlayarak bir yandan 
klasik anayasa hukuku siyaset biliminin konu ve yöntemlerine açılırken, öbür yandan da siyaset bilimi daha çok 
siyasal sosyoloji adı altında bağımsızlaşmaya başladı. 
                                                           
4 ANABRITANNICA, AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia 
Britannica, Inc, Yayını, İstanbul, 1986-1987, 19 Cilt, s: 450-452. 



 
ABD'de ise siyaset bilimi daha çok 20. yüzyılda olgucu-ampirik çizgide gelişti. Arthur Bentley'nin yüzyılın 
başında ilk işaretlerini verdiği "bilimsel" yaklaşım 1930'larda ve 19S0'lerde etkisini göstermeye başladı. 
1920'lerde Chicago Okulu olarak bilinen grubun siyaset bilimi ve psikoloji ilişkisini vurgulamasıyla güç 
olgusunun ampirik düzeyde temel alınması, Amerikan siyaset biliminin yönünü büyük ölçüde belirledi. Bu 
niceliksel ve davranışsal yaklaşım ABD dışında aynı derecede etkili olmadı. 
 
Davranışsal yaklaşımın en önemli varsayımlarından biri siyasetin bir süreç olduğuydu. Buradan hareketle David 
Easton tarafından geliştirilen sistem kavramına göre siyaset biliminin öznesi psikolojik birey ya da sosyolojik 
grup değil, geniş anlamda bir toplumsal sistemin parçası olan ve ampirik olarak ele alınan siyasal sistemdi. 
Siyasal olguları öngörülebilir kategoriler haline getirmek amacına yönelik olarak sistem kuramı büyük ölçüde 
istatistik yöntemleri kullanarak çeşitli çizgilerde gelişti. Kökenleri ve kuramsal gelişimi farklı olmakla birlikte 
çıkar grupları, seçkinler ve siyasal partiler de giderek sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınan konular oldu. 
Kamuoyu ve seçmen davranışı araştırmaları da bu çerçevede yer aldı. 
 
20. yüzyılın ikinci yarısında değer yargılarından arınmış nesnel siyaset bilimi yaratma iddiası, 1960'ların 
sonunda "bilimselci"liği reddeden siyaset bilimcilerce gittikçe artan bir eleştiriye uğradı. Farklı açılardan, 
kendiliğindenlik ve insani değerlerin determinizm kalıbına sokulmasını reddeden bu eleştiriler, olgucu ve 
ampirik siyasal bilimin mutlaka akılcı ve öngörülebilir olması gerekmeyen karmaşık toplumsal yapıya akılcılık 
atfetmesi üzerinde yoğunlaştı. Siyaset biliminde geliştirilen değişik teknik, yöntem ve yaklaşımlar, konunun 
iktidar, hükümet, siyasal süreç, siyasal karar mekanizmaları ve üretilen politikalar gibi temel başlıklarının farklı 
varsayımlarla ele alınarak farklı sonuçlara varılmasına yol açtı. Yaratıcı araştırmalara olanak sağlamakla birlikte 
disiplinin kimlik arayışını hala sürdürdüğünü gösteren bu durum, bütüncü i bir siyaset kuramı ve ortak bir görüş 
oluşturabilmek için henüz vaktin erken olduğunu göstermektedir. 
 
 
Siyaset Felsefesi 
 
Siyasal düşünceye ilişkin kavram ve tanıtlamaları kapsayan felsefe dalı. Çağdaş siyaset biliminin kapsamına 
giren siyasal ve yönetsel örgütlenmeye ilişkin betimleyici açıklamalardan farklı olarak, tarihsel ortamı ve değer 
yargılarını da yansıtan kuramsal bir nitelik taşır. Ana sorunu, iktidarın insanın varlığını sürdürmesini ve 
yaşamının niteliğini yükseltmesini sağlayacak biçimde kullanılması ya da sınırlandırılmasıdır. Belli bir yaşam 
felsefesinin ışığında yönetimin amaçları, siyasal yükümlülüğün temelleri, bireylerin devlet karşısındaki hakları, 
egemenliğin dayanağı, yasama ve yürütme yetkileri arasındaki ilişki, siyasal özgürlük ve sosyal adaletin tanımı 
gibi sorulara yanıt arar. Yargı ölçütlerini belirlemesi ve siyasal iktidarın kullanımında yapıcı amaçları 
tanımlaması yüzünden kuramsal disiplinlerin en önemlilerinden biri sayılır. 
 
Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin uygarlıklarında düzenin korunması, ticaret ve sulama sorunlarının üstesinden 
gelinmesi ve toplumda istikrarın sağlanması için çeşitli yönetim, davranış ve ahlak kuralları getirilmekle birlikte, 
siyasal yükümlülüğün temeli ve devletin amacı, Batı siyaset felsefesinde görüldüğü biçimiyle kuramsal tartışma 
konusu olmadı. Yönetimin temelini ve amacını soruşturan Eski Yunan filozofları ise kuramlarını bugün siyaset 
biliminin kapsamına giren gözlemlerinden ayırmadıysalar da Batı siyasal düşüncesinin terimlerini ve 
kavramlarını yarattılar. 
 
Çağının siyasal yaşamını eleştiren Platon, Politeia (Devlet, 1942, 1946, 1988) adlı yapıtında devleti ancak yazıya 
geçirilen ve yetkeyle yorumlanan doğru öğretinin esinlendirdiği bir grubun yönetebileceğini ileri sürdü. Bu 
yöneticiler seçkin kişilerdi ve kitlelere karşı sorumlulukları yoktu. Devletin sağlaması gereken ahlak ve iyi 
yaşam ise insan yaşantısının ötesinde var olan ideal biçimlerin yansımasıydı. Platon kendi ideal devletini 
tanımladıktan sonra oligarşi, demokrasi ve tiranlık gibi var olan yönetim biçimlerini çözümledi. Yasanın 
üstünlüğünün gerekliliğini, çünkü hiçbir insana sınırsız iktidar verilemeyeceğini savundu. Filozof kralların 
yokluğunda devletin iyi bir yaşam ve toplumsal uyum amacını gerçekleştirebilmesi için, yasanın üstünlüğü temel 
koşuldu. 
 
Birçok yönden öğretmeni Platon'dan ayrılan Aristoteles yasanın üstünlüğü ilkesine bağlı uyumlu bir kent devleti 
konusunda onunla aynı görüşteydi. Politika'da kent devletinin insan topluluğunun en yüksek biçimi olduğunu ve 
en iyiyi gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti. Tıpkı bir gemideki denizciler gibi yurttaşların da ortak bir amacı 
vardı. Yaşamlarını güvenlik içinde sürdürmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek biçiminde özetlenebilecek bu 
amaç ise kent devleti koşullarında ancak belirli kişilerce gerçekleştirilebilirdi. Tam yurttaş olmayanlarla köleler 
Platon'da olduğu gibi Aristoteles'te de dışta tutulmuştu. Ama devletin amacı olan iyi bir yaşamın ancak yasanın 
üstünlüğü ve adalet yoluyla sağlanabileceği kavramı o dönem için çok yeniydi. 



 
Platon ve Aristoteles'in kent devletleri Aristoteles'in öğrencisi Büyük İskender'in imparatorluğuna katıldıktan 
sonra bağımsız siyasal birimler olmaktan çıktı. Roma aracılığıyla daha da belirginleşen imparatorluk gücü 
insanların daha geniş bir dünyada yaşamalarına yardımcı olacak felsefelere yol açtı. Bunların en etkililerinden 
Stoacılık, katı bir kendine yeterliliği ve ödev duygu-siyaset felsefesi sunu öne çıkardı; Epikurosçuluk ise dünya 
işlerinden çekilmeyi önerdi. Siyaset felsefesinin alanı genişlerken bireylerin artık Çin'deki gibi uygarlıkla 
özdeşleştirilen imparatorlukla ilişkileri ele alındı. Siyaset felsefesinin kökeni Eski Yunan'a dayanmakla birlikte, 
yorumlayanlar Romalı filozoflar, uygulayanlar ise Romalı yasa koyucular oldu. 
 
Roma imparatoru Constantinus'un Hıristiyanlığı benimsemesinden sonra Batı'da siyaset felsefesi büyük 
değişikliğe uğradı. Dünyevi ilişkiler ve yönetim, insanın yazgısı ve mutlak kurtuluşa ulaşmak amacı içinde yok 
oldu. S. yüzyılda Aziz Augustinus'un yaptığı Civitas Dei (Tanrı Devleti) ve Civitas Mundi (Yeryüzü Devleti) 
ayrımı ile yeryüzündeki yönetimin görevi, zaten kötü olan bir dünyada düzerıi sağlamak ile sınırlandı. 
 
Augustinus'tan sonra 12. yüzyıla değin Batı'da kapsamlı bir siyaset felsefesi yapıtı ortaya çıkmadı. l1S9'da 
Salisbury'li John, Policratius adlı yapıtında Roma geleneğindeki merkezi otorite kavramına dönerek, ideal 
hükümdarın yönetimde yasalara uyduğunu, sorumsuz iktidar kullanan tiranın ise halkı ezdiğini ileri sürdü. Eski 
Yunan'dan kaynaklanan, Cicero ve Augustinus'ta da görülen bu düşünce, Batı'daki özgürlük ve iktidarın devri 
kavramlarına temel oluşturdu. 
 
Varoluşun bütün temel sorunlarının yanı sıra siyaset felsefesine de çözüm arayan Aquino'lu Aziz Tommaso, 
Hıristiyan ilkelerini sistemli bir doğal hukuk anlayışıyla bağdaştırmaya çalıştı. Arap kaynaklarından öğrenilen ve 
yeni bir Hıristiyan içerik katılan Aristoteles'in düşüncesindeki etik amaçlardan yola çıktığı Summa theologia'da 
doğal hukuku ilk günah kavramı bağlamında, savaşı ise erdem ve erdemsizliğin bir yönü olarak ele aldı. Kozmik 
bir düzen içinde hiyerarşik bir toplum modeli çizerek Tanrı'nın ülkesinde iktidarın toplulukta yattığını, onun da 
doğruluktan şaşmaması koşuluyla hükümdarda vücut bulduğunu belirtti. Yöneticilerin barışı sağlamakla, yaşamı 
korumakla ve devletin sürekliliğini sağlamakla yükümlü olduklarını ileri sürdü. En eksiksiz biçimiyle ortaya 
koyduğu Katolik siyaset felsefesi, bazı değişiklikler geçirmiş olmakla birlikte, ilke düzeyinde günümüze değin 
aşılmadı. 
 
16. yüzyılda Machiavelli siyaset felsefesini Hıristiyan öğretisinden bağımsızlaştırarak tümüyle laikleştirdi. 
İnsanların nankör, yalancı, korkak ve doyumsuzluğa mahkum olduğunu belirtti. Yöneticilere ise olguları olduğu 
gibi kabul edip koşullara uygun davranmayı önerdi. Prensin, bir aslanın gücü ile bir tilkinin kurnazlığını 
birleştirmesi gerektiğini, sıradan insanlar gibi sözünü tutmak zorunda da olmadığını ileri sürdü. Machiavelli adil 
hükümdarla tiran arasında ayrım yapmak yerine tiranın gerçekte nasıl davrandığını anlatmış, devletin güvenliğini 
en yüksek amaç sayarak hükümdarın ahlakla sınırlanmaması gerektiğini savunmuştu. Siyaset orman yasasını 
yansıttığından, devlet başlı başına bir yasaydı ve normal ahlak kurallarının uygulama alanlarına giremezdi. 
 
17. yüzyılın sanayi öncesi İngiliz toplumunda Thomas Hobbes ticaretin öne çıktığı hiyerarşik düzene felsefi bir 
dayanak sağlamaya yöneldi. Yaşamın temel fiziksel yasasının hareket, insanı yönlendiren temel itkilerin de 
korku, yoksulluk çizgisinin üzerindekiler için ise gurur olduğunu ileri sürdü. Siyaset felsefesinde de insanı 
koşullandırdığını ve sınırladığını savunduğu bu yasaları yansıtmaya çalıştı. İlahi hukuku yansıtan doğal hukuk ve 
yaratılıştan gelen evrensel uyum kavramlarını bir yana bırakarak yasanın iktidarı değil, iktidarın yasayı 
yarattığını ileri sürdü. Yasa ancak uygulanabilirse yasa olurdu. Herkesin herkesle savaştığı amansız rekabet 
ortamında güvenliğin bedeli de tek bir hükümdara boyun eğmekti. Yurttaşların doğa yasası uyarınca varlıklarını 
sürdürebilmeleri için bireysel güç ve iktidarlarını topluca hükümdara devretmeleri gerekliydi. Barış ve güvenliği 
ancak mutlak ve bölünmemiş bir egemen güç (leviathan) sağlayabilirdi. Siyaset felsefesine Hobbes gibi 
Descartes'çı bir yaklaşımla bilimsel temel arayan Spinoza insan öğesine daha fazla önem verdi. İnsan yaşamının 
ancak hoşgörü ve düşünce özgürlüğü ile en yüksek düzeyine ulaşabileceğini savundu. Siyasal iktidarın tek haklı 
gerekçesinin bireye yarar sağlamak olduğunu, her bireyin artık onu korumayan ya da hedef alan devlete k.arşı 
koyma hakkı bulunduğunu belirtti. İyi yönetim anlayışı büyük olasılıkla, dinsel hoşgörü ve göreli siyasal 
özgürlüğün sağlandığı Amsterdam kenti örneğine dayanıyordu. 
 
İngiliz düşünürler arasında siyasal açıdan en etkilisi John Locke oldu. Hükümdarın ilahi düzene dayandırılan 
yönetme hakkına karşı çıkan Locke, siyasal iktidarın amacını temelde mülkiyeti korumakla sınırladı. Siyaset 
felsefesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında yasama ağırlıklı da olsa bir denge sağlamaya yöneldi. 
Yönetimin yetkesini yönetenler ile yönetilenler arasındaki sözleşmeden aldığını, bu sözleşmenin her iki taraf için 
de bağlayıcı olduğunu ileri sürdü. Biçimi ne olursa olsun her yönetimin meşruluğu, belirtilmiş, akılcı yasalara 
uymasına bağlıydı. Mülk sahibi sınıfları hem kralın keyfi idaresine, hem de radikallere karşı savunan Locke, 
tutucu toplumsal görüşüne karşın liberal siyaset kuramının gelişiminde önemli rol oynadı. 



 
Bu döneme değin Batı'da siyaset felsefesi tarihsel gelişme düşüncesine yer vermemiş, İbn Haldun'un 
Mukaddime'sine benzer bir tarihsel süreç çözümlemesi yapılmamıştı. Scienza nuova (1725; Yeni Bilim) adlı 
yapıtında geçmişi insanlığın değişen bilincine dayanarak yorumlayan Giambattista Vico ise Batılı siyaset 
felsefesinde yeni ufuklar açtı. Bu tür bir bakış açısını geliştiren Montesquieu'nün pe l'esprit des lois (1748; 
Kanunların Ruhu Üzerine, 1963) adlı yapıtı görülmemiş bir etki uyandırdı; yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
ayrılığına ilişkin öğretisi Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'ne ve ABD Anayasası'na esin kaynağı oldu. 
Monarşiye karşı halk iradesinin üstünlüğünü savunan Rousseau ise Fransız Devrimi'ni hazırlayan temel 
metinlerden olan Du Contrat social'de (1762; Toplum Sözleşmesi) "genel irade" kavramını ortaya attı. Genel 
iradeye dayanan gerçek bir toplum sözleşmesinin özgür bir kamu düzeninin temeli olacağını belirtti. 
 
19. yüzyılda Bentham toplumsal sözleşme ve doğal hukuk kavramlarının gereksizliğini savunarak "en çok sayıda 
insana en fazla mutluluk" sloganı ile özetlenen yararcı siyaset felsefesini ortaya attı. Fransa'da Tocqueville ve 
İngiltere'de T. H. Green gelişmekte olan demokrasiyi kuramlaştırmaya çalıştı. Dış ilişkilerde de liberalizmi 
savunan İtalyan yurtsever Mazzini, liberal milliyetçiliğin sözcülüğünü yaparak ulusların kardeşliğini öngördü. 
Öte yandan sosyalizmin yükselişi liberalizmde olduğundan farklı bir insan ve toplum anlayışına yol açtı. 
Marksizm insanın kendini tam olarak geliştirebileceği sınıfsız toplumda devletin söneceğini öne sürdü. Klasik 
dönem, ortaçağ ve yeniçağ siyaset felsefesinde temel bir yer tutan, iktidarın kullanımı ve sınırlandırılması 
sorununun sınıfsız toplumda ortadan kalkacağı varsayıldı. 
 
20. yüzyılda siyaset felsefesinin eskiçağdan bu yana tartışılan sorunlarla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Çeşitli 
düşünürlerin görüşleri ise siyasal pragmatizmden dinsel ve varoluşçu yaklaşımlara, Marksizm içindeki yeni 
gelişmelere kadar uzanmaktadır. 
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VI. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 101) 
 
BAŞKAN- Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» (bölümüne geçiyoruz. 
Birinci şuradaki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz  
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler. Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
 
 
BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 
 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini 
mevzuatıma göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve 
yenilemek İçin Başbakanlığa bağlı ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine dair esasları düzenlemektir. 
 
Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile 
kullanabilir. 
 
BAŞKAN- 1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan soru sormak istiyorum 
 



BAŞKAN- Soruları sonunda alacağız. 
 
Söz isteyen... Yok. 
 
Soru sormak isteyenler var. 
 
Buyurun efendim. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkanım kürsüden arz edebilir miyim? 
 
BAŞKAN- Soruyu yerinizde açıklamanız icap ediyor. Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Biraz uzun olabilir. 
 
BAŞKAN- Lütfen yüksek sesle rica edelim. 
 
Sualiniz Hükümetten mi Komisyondan mı varit oluyor? 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Hükümette.  
 
1 inci maddeyle, Başbakanlığa bağlı ayrı bütçeli bir genel müdürlük kurulmaktadır. Burada, «ayrı bütçeli» 
ibaresi var. Muhasebei Umumiye Kanununda genel bütçe, mülhak bütçe, hususi bütçe tabirleri geçer. 
 
Şimdi burada «ayrı bütçe» tabiri getiriliyor. 202 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, bakanlıklara bağlı 
kuruluşlar ifadesi tanımlanırken şöyle denmektedir: Bakanlığa bağlı olarak: özel kanunla kurulan genel bütçe 
içinde ayrı bütçeli kuruluşların ifadesi de geçiyor. 
 
Benim sorum; Muhasebei Umumiye Kanununun bütçeleri tarif eden hükümleri dolaylı olarak bu hükümlerle 
değiştirilmiş oluyor mu? Birinci sorum bu. 
 
İkinci sorum1: Burada söylemiyor ama, «mülhak bütçe içerisinde ayrı bütçeli» veya «genel bütçe içinde ayrı 
bütçeli» ibareleri bana oldukça karışık geldi. «Ayrı bütçeli» ifadesinde, muhasebe usulü açısından ne gibi 
özellikler öngörülmektedir ve bu mevcut devlet muhasebeci sistemi alçısından özel bir kategori mi 
oluşturmaktadır? Bunun açıklamasını Hükümetten rica ediyorum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Başka soru soracak üye var mı? Yok. 
 
Sayın Bakan oturduğunuz yerden cevabınızı verebilirsiniz, mikrofon açık. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Konu çok teknik özellik arz elden bir 
konudur. Soruyu inceledikten sonra Sayın Tutum'a cevap vereceğim. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, birinci maddedeki, «ayrı bütçeli» terimi çok geçecek, önümüze çok 
gelecek. Gerçekten bir politika değişikliği olabilir, bütçe sisteminde yeni bir kategori ihdas edilmek istenmekte 
olabilir. Bunların mutlaka bir gerekçesi vardır. Eğer bininci maddeyi lütfedip geri alırlarsa, o zaman devam 
edelim. O vakte kadar teknik olarak incelenebiliyorsa cevap arz edilsin veya başka bir yöntemleri var ise, ona 
rıza gösteririz efendim. 
 
BAŞKAN- Peki efendim. 
 
Sayın Komisyon Başkanı, bu konuda sizin de görüşünüzü rica edelim. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Gerekli cevaplama ve açıklamayı yapmak 
üzere bu maddeyi geri alıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince 1 inci madde Komisyona geri verilmiştir. 



 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Görev 
MADDE 2- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardı: 
 
a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu 
sicillerinin düzenli 'bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve 
belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak,  
b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu 
sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve 
uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak, 
c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, 
değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve 
koordinasyonu sağlamak, 
d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ite ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonunu sağlayacak 
esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların 
eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Teşkilat 
MADDE 3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı 
tapu kadastro meslek liselerinden meydana gelir. 
 
BAŞKAN- 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 
 
Merkez Teşkilatı 
MADDE 4- Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı 
birimlerden meydana gelir.  
 
Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 
 
BAŞKAN- 4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, cetvel de okunsun. 
 
BAŞKAN- Cetvel, sayın üyelere basılarak dağıtılmış olduğu cihetle okutulmasına gerek kalmamıştır.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Genel Müdür 
MADDE 5- Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuatta, milli 
güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana 
karşı sorumludur. 
 



Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 
 
BAŞKAN- 5 inci madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Genel Müdür Yardımcıları 
MADDE 6- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin 
yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı 
görevlendirilebilir. 
 
BAŞKAN- 6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı? Yok. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, bir sorum var. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- 6 ncı maddede, üçe kadar genel müdür yardımcısının görevlendirilebileceği 
zikredilmektedir. Bizim tasvip ettiğimiz listede üç genel müdür yardımcısı var. Acaba bunu, idare kadrolarım 
dilerse doldurur, dilemezse doldurmaz anlamında mı anlayacağız? Üçe kadar genel müdür yardımcısı atama 
yetkisi mi veriyoruz? Teşkilatlarda bu şekilde esnek ifadeler yerine, «üç yardımcı bulunur» demek suretiyle 
kesin ifadeler koymak gerekmez mi? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Efendim üçe kadar yetki veriliyor. 
Üçünün muhakkak doldurulması şartı yoktur. Fileksibilite vermiş oluyoruz. 
 
BAŞKAN- Soru cevaplandırılmıştır. 
 
6 ncı madde üzerinde başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
Anahizmet Birimleri 
MADDE 7- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır. 
 
a) Tasarruf işlemleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Fen Dairesi Başkanlığı, 
c) Tapu Dairesi Başkanlığı, 
d) Kadastro Dairesi Başkanlığı, 
e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı, 
f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı, 
g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 8- Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 



a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, 
özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu 
ilgililere bildirmek, 
b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara 
karşı yapılan itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin denetimi sonunda hazırlanan teftiş ve 
soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, 
d) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük 
görüşünü hazırlamak, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Fen Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9- Fen Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan 
itirazları fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek olup, olmadığını fenni yönden 
incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları hakkında teknik yönden Genel 
Müdürlük görüşünü hazırlamak, 
d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada arşivlenmesine düzenlemek ve paftalar 
üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını 
vermek, 
e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, 
özel tüzelkişilerden gelen harita, kadastro ve yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve 
sonucunu ilgililere bildirmek, 
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- 9 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Tapu Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10- Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır. 
 
a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel, donatım ve ikmal planlamasını yapmak, 
b) Tapu sicil müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden 
düzenlenmelerini planlamak, 
c) Tapu sicil müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını 
ilgili kuruluşlara bildirmek, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11- Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 



a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, bu amaçla 
kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak iş planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarını 
yönlendirmek ve yönetmek, her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
b) ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek, 
c) Kadastro ve tapulama müdürlükleri ve şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşim, donatım ve ikmal 
planlamasını yapmak, 
d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık çalışma 
programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, 
e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri 
ve değişikliklerin tescili ile ilgili fenni işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak, 
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12- Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita yapımı ile gerekli personel, ödenek, araç ve gereçleri 
planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, çalışmalarını takip ve değerlendirmek, 
b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma programları yapmak, 
c) Havadan fotoğraf alımı, foto – laboratuar ve kıymetlendirme işlerini yürütmek, 
d) Programlanan iş bölgelerinde havai nirengi yapmak, 
e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak, 
f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokümanları arşivlemek, 
h) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla müşterek planlama ve 
çalışma programları yapmak, 
ı) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gereken yerlerde mahallİ nirengi 
şebekelerini kurmak, 
i.) Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerleri arşivlemek, 
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13- Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini 
düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek, 
b) Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanların ilmİ 
çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek, 
c) Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve 
uygulamalarını sağlamak, 
d) Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine 
tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek, 
e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamayı 
sağlamak, 
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 



14 üncü maddeye geçiyoruz. 
 
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14- Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olupta, hariçte oturanların Türkiye'deki 
taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek, 
b) ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin yurt 
dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, 
c) Bakanlık ve kuruluşlararası toplantılar ile ilgili olarak devletlerarası emlak müzakereleri için görev alanındaki 
belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
YILMAZ DEMİR (Bilecik)- Söz istiyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
YILMAZ DEMİR (Bilecik)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; (a) bendinde bir çelişki meydana gelebilir 
kaygısıyla söz aldım. 
 
Cümleyi aynen okuyorum: «her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini takip etmek» deniyor. Bu «takip etmek» 
işlemi, bir yabancı uyruklu kişi için Türkiye'deki mühendislik, müşavirlik ve tapu gibi işlemleri mi takip 
etmektir, yoksa bu görev, Tasarruf Dairesine mi verilmiştir? 
 
Teşekkür ederim efendim. 
 
BAŞKAN- Bu konuda bir açıklama yapmak üzere Sayın Bakan, buyurun efendim. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına 
verilen bir görevdir. Gayet açık bir şekilde belli, burada müşavirlik tarzında bir şey yok. Tamamen kamu görevi 
olup, bu daireye verilmiş bir görevdir Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Evet efendim. 
 
Başka söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
15 inci maddeye geçiyoruz. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 
 
Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 15- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 



MADDE 16- Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri 
yapar. 
 
a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme 
ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
 
Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Esasen ben bir soru sormalıydım; ama bunu konuşma şeklinde arz edeceğim. Artık şu «Teftiş Kurulu»na 
«Murakabe Kurulu demek lazım. Diğer taraftan bu, genel müdürlükler bünyesindeki murakabe kurulları, genel 
müdürlük içerisinde asimile ediliyorlar. Dolayısıyla da kendi genel müdürlüğü içerisindeki herhangi bir teftişi 
yapmada pek etkin olamıyorlar. Tabii, bu konuda bir iki tane önerge verdim, gerçi olumsuz cevap da aldım; ama 
bu vesileyle tekrar arz etmek istiyorum. Belki nazarı itibara alınır. 
 
Bakanlık bünyesinde muhakkak ki bir murakabe kurulu var. Bunlar da onun içerisinde mütalaa edilse de, hiç 
olmazsa bir bakanlıkta bir genel müdürlük bünyesindeki veya taşra örgütlerinde yaptırılacak murakabeleri daha 
etkili, daha tesirli yapma imkanı doğacağına göre; bunlar burada yer almasa, uygun olmaz mı diye düşündüm. 
Bunu gerek soru, gerekse konuşma şeklinde arz ediyorum. 
 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, soru sordular, lütfen cevaplayınız. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Bu maddede getirilen teftiş kurulu 
başkanlığı, genel müdürlüklerde standart bir teşkilattır. Gayet tabii Başbakanlık Murakabe Kurulu da vardır; ama 
onun vazifesiyle bunu karıştırmamak lazım. Genel müdürlük içerisinde bu teftiş kurulunun, genel müdüre bağlı 
ve Başbakanlık Murakabe Kurulundan ayrı olarak faaliyet göstermesi gerekli görülmüştür. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Başka söz almak isteyen var mı? 
 
Buyurunuz Sayın Koçaker. 
 
SELİM KOÇAKER (Tokat)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Tutum'un işaret ettiği bir hususa ben 
biraz daha ilave yapmak istiyorum. 
 
Kanunun uygulanmasında, genel müdürün tamamen tasarrufuna ağırlık veren bir görüntü çıkıyor. İşi genelde ele 
almakta yarar var. Bir mutat teftiş şekline getirmek bence yararlı; yani teftiş kurulu muayyen periyotlarla görev 
üstlenmeli. Genel müdürün tamamen arzu ve beyanı istikametinde teftiş konusu, bence genel hukuk prensiplerini 
zedeler mahiyette. Ben bunun bu şekilde tadilini teklif ediyorum.  
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Yazılı bir değişiklik önergeniz var mı Sayın Koçaker? 
 
SELİM KOÇAKER (Tokat)- Şifahi olarak ifade etmiştim, yazılı olarak da hemen takdim edeyim. 
 
BAŞKAN- Lütfen. 
 
Sayın Bakan; bu konuda bir beyanınız olacak mı? 
 



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Bu, değişiklik önergesiyse önerge 
işleme konduğunda kararımızı bildirelim, eğer değilse şimdi cevaplandıralım efendim. 
 
BAŞKAN- Değişiklik önergesi önermiş oldular. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Değişiklik önergesiyse yazılı olarak 
verecekler; önergeyi işleme koyduğunuzda kararımızı bildiririz efendim. 
 
BAŞKAN- Sayın Koçaker, önergenizi hemen yazıp veriniz efendim. 
 
Önergeyi okutuyorum: 
 
Meclis Başkanlık Divanına 
 
Değişiklik önergesi: Görüşülmekte olan, 101 sayılı Yasanın 16 ncı madde 1 inci bendinin «teftişe esasta mutat 
teftişin» metne ilavesini Başkanlığa saygıyla sunarım. 
 
Selim Koçaker   Turgut Türkan Arıkan  Burhan Cahit Gündüz  Süha Tanık 
Tokat    Edirne    İzmir    İzmir 
 
Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 
 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Anlaşılmıyor Sayın Başkan, önerge sahibi açıklama yapsın, anlayamadık. 
 
BAŞKAN- Önerge sahibi açıklamayı yaptı ve önergede maksadını açıkça ortaya koyamadığı için, önergeyi 
işleme koymuyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre maddenin kabulünü… 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Önerge var efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim, önergenizi lütfen getiriniz... 
 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun önergesi de tek imzalı olduğu için, önergeyi işleme koymuyorum.  
 
Maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler...  Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
Madde 17'ye geçiyoruz: 
 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak 
ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek, 
d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukuki tekalifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 
e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Başbakanlıktan 
gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Madde 18'e geçiyoruz: 
 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 



MADDE 18- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli 
güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu 
esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen 
hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Genel 
Müdürün onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 
c) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanması 
sırasında Genel Müdürlük birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve 
tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek, Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini 
yürütmek, 
d) Hizmet ve faaliyetlerin müessir ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi 
mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir sekilide kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesi 
uygulamasını takip etmek, 
e) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, 
f) Toprak, insan münasebetleri hakkında araştırmalar yapmak, sonucunu ilgililere bildirmek, 
g) Tapu, kadastro ve harita hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, 
h) Mesleki ve idari konularda gelişmeyi sağlayıcı, verimi artırıcı araştırmalar yapmak, mesleki yayımlarda 
bulunmak, 
ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 
 
Yardımcı birimler 
MADDE 19- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır: 
 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel 
sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini yapmak, 
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerimde söz almak isteyen var mı? 
 
Buyurun Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında gönül isterdi ki, Türk kamu 
yönetimini parça parça düzenleyen kanun hükmündeki kararnamelerde, Meclisimiz, önce bunun genel esaslarımı 
düzenleyen bir çerçeve kararnameden işe başlasın; böylelikle diğer prototip niteliğinde odan kanun hükmündeki 
kararnamelerin incelenmesi daha kolay hale gelsin. 



 
Şimdi, hangi komisyon kendisine intikal eden kanun hükmündeki kararnameyi görüşme imkanını elde etmişse ö 
gündeme giriyor ve sistemsiz bir biçimde biz Meclis olarak, Türk kamu yönetimini ciddi bir şekilde yeniden 
düzenleme iddiasında olan düzenlemeleri parça parça ele almak ve Meclisimizin hakim olması gereken bir 
konuda hakimiyet tesis edememe tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan büyük endişelerimi belirtmek 
istiyorum. 
 
Madde ile ilgili olarak söyleyeceğim şey şudur: Personel Dairesi Başkanlığı birimi Batı ülkelerinde adeta 
teşkilatın odak noktasıdır. İnsan gücünün planlanması ve özellikle geliştirilmesi bu birimlere tevdi edilmiştir. 
Nerede böyle bölük pörçük personel fonksiyonları parçalanmışsa orada teşkilat maalesef gelişmemektedir. 
Benim bir eksper olarak dikkatimi çeken, şu oldu; personel fonksiyonlarımı, bir teşkilatın odak noktası 
oluşturacak biçimde ve hizmet birliği esasından hareket ederek tek bir ünitede yoğunlaştırmak, bence daha 
isabetli olabilirdi. 
 
Benim burada bazı sorularım olacak. 20 nci maddede Personel Dairesi Başkanlığı için öngörülen hizmetler 
yerimde; ancak hemen ardından 21 inci madde geliyor: Eğitim. Şimdi, nedense Türkiye'de hizmet içi eğitimin 
personel birimi içerisinde bulunmasından büyük ölçüde bir tereddüt, bir çekingenlik duyulmakta Ve eğittim 
dairesini bağımsız birim haline getirip kurumun en üst yöneticisine bağlama eğilimi nedense hakim 
bulunmaktadır. Bu son on yılda Türk idaresinde rastlaman bir olay. Denmektedir ki, hizmet içi eğitimi 
personelin içine koyarsanız orada gelişemez, faydalı olamaz. Aslında bu, Türkiye'de son derece sakat olan bir 
personelcilik anlayışının mahzurlarından kaçınmak için başvurulan bir yol olmaktadır. Çok da haksız 
sayılmazlar; ama Türkiye'de anlaşılan anlamda personelcilik. O personelcilikten kaçınmak için yapıyorlar. Nedir 
personelcilik? Bizde personelcilik, kurum başının verdiği birtakım emirlere hukuki kılıf hazırlatma 
mecburiyetinin tahmil edildiği birimler. En azından bunu böyledir diye, kategorik olarak söylemiyorum, ama 
Türkiye’de uygulanış şekli bu. «Efendim, izinler, terfiler, kadrolar!.. Bunlar öylesine rutin ki, eğitime elini 
uzatacak zaman kalmıyor» diyorlar. Oysa bu Batıda sistemli bir biçimde insan güdünün geliştirilmesi, personel 
yönetiminin statik değil dinamik yönünü oluşturduğu için, son derece tutarlı çalışıyor. 
 
Şimdi benim saygıdeğer Komisyonumuzdan ve Hükümetimizden sormak istediğim, Eğitim Dairesi Başkanlığı 
bağımsız çalışacak; öyle anlaşılıyor. Tabii bu bağımsız çalışacak demek kendi başına buyruk değil, büyük bir 
ihtimale genel müdür yardımcılarından birine bağlanacak ve yine büyük bir ihtimale, öyle tahmin ederim ki, 
Personel Dairesiyle Eğitim Dairesinin aynı genel müdür muavinine bağlanacağını umuyorum; öyle olması 
gerekir, dolayısıyla genel müdür muavini düzeyinde bir koordinasyon sağlanmış olacak. Acaba bu sistem 
bilerek, bilinerek tercih edilen bir sistem midir? Birinci sorum bu. Yani bütün kanun hükmünde kararnameyle 
bağlı kuruluşlar veyahut da bakanlıklarda (gerek bakanlıklarda, gerekse bağlı kuruluşlarda) bu model, yani 
personel Dairesi Başkanlığıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı ayrı-ayrı birimler haine getirilip koordinasyonu 
kurumun en üst yöneticisi düzeyinde sağlamak gibi bir tercihe varılmış mıdır? Birinci sorum bu. 
 
İkincisi, Tapu Kadastro Meslek Liseleri de olacağına göre, sanıyorum bu Eğitim Dairesi doğrudan doğruya 
merkeze bağlı dedik, ilk maddelerde geçirdik onu, o «Merkez» ne demekse, genel müdür mü, genel müdür 
muavinine mi bağlı o liseler, nereye bağlı olacak ben tam anlayamadım? Eğitim Dairesi Başkanlığına mı? 
Doğrudan doğruya merkez demesinden kalsit nedir onu anlamak: güç. Bence tavzih bakımından eğer Komisyon 
zabıtlara geçirirse, yarın bu maddeler uygulanırken uygulamada kolaylık sağlanabilir; şimdi, Personel Dairesiyle 
Eğitim Dairesinin ayrı ayrı birimler halinde ve Hükümetin bütün kamu yönetimine şamil bir tercihi midir bu 
şekilde ayrı ayrı örgütlenmesi? İkincisi; acaba Eğitim Dairesine meslek liselerinin bağlılığı doğrudan doğruya mı 
olacaktır ve Personel Dairesiyle Eğitim Dairesi arasındaki organik koordinasyon nasıl temin edilecektir? Acaba 
bu konularda Sayın Komisyon ve Hükümetimizin bütün Türk idaresine şamil bir tercihi varsa bunu bu kürsüden 
ifade etmesini rica ediyorum. 
 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
 
Başka söz isteyen olmadığına göre, Sayın Komisyon ve Hükümet sorulan suallere, bir cevap verecekler mi, 
sorulan sualler içinde kalınmak koşuluyla?  
 
Buyurun efendim. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Sayın milletvekilimiz aslında 
kanunun tümü üzerinde konuşurcasına üç ayrı maddeyi ilgilendiren konuları toplayıp, bu madde üzerinde söz 



alarak konuşmuş oldu. O bakımdan burada ufak bir usul konusu var. Şimdi, bunu bir yana bırakarak şunu 
söylemek işitiyorum kısaca: Sayın milletvekili personel dairesinin görevleriyle eğicim dairesinin görevleri 
konusunda, kendi düşüncelerine göre olması gerekli dedikleri şekli anlattılar. Buna mukabil halihazır tatbikatta, 
gerek Tapu ve Kadastroda gerekse diğer bütün devlet dairelerinde burada yazılı olan usul tatbik edilmektedir. 
Türkiye'de standart olarak buradaki usul benimsenmiştir. Bütün devlet dairelerinin personel ve eğitim konuları 
bu şekilde ele alınmıştır. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- KİT'ler hariç. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Şimdi efendim, tabii KİT'ler hariç 
olabilir. Ona bakarsanız özel sektör tam manasıyla hariç; personel dairesini olduğu gibi kaldırmıştır. Yani 
muhasebede bir memur personelin işlerini yapmaktadır. Şimdi, bu çeşit teşkilatlanma bu kanunda değiştirilemez. 
 
Bizim genel kadrolaşmamızda bu standart tip bütün devlet dairelerinde vardır. Siz de zaten konuşmanızda bunu 
ifade ettiniz. Sizin bu konudaki gösterdiğiniz arzuyu temenni olarak kabul ediyorum ben. Bu kanunda 
halledilemeyecek bir konu olduğu için de, münakaşasını yapmamak lazım olduğu kanaatindeyim.  
 
BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Maddenin oylanmasına geçiyoruz. 
 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş)- Sayın Balkan bir sorum var Sayın Bakandan. 
 
BAŞKAN- Soru olarak buyurun efendim. 
 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, burada 3 üncü maddede Tapu Kadastro Meslek Lisesi 
nereye bağlıdır? Şimdi burada personel kısmında, eğitim kısmında bir hüküm yok. Acaba Komisyon bunu 
Hükümet teklifinden ayrı mı getirmiş? Hükümet teklifinde Tapu Kadastro Meslek Lisesi dahil değildir. 
Komisyon bunu ilave etmiştir. Komisyon ilave ettiğine göre, son maddelerinde buraya bir bağlantı olması 
gerekir. Bunu Komisyon bize açıklar mı acaba? 
 
BAŞKAN- Evet, bir açıklama rica edelim. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Merkeze bağlı olup, 
Komisyonumuzun çalışmasında Hükümetin de katılmasıyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Merkezden kasıt nedir? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)- Merkezden kasıt genel müdürlüktür. 
 
BAŞKAN- Genel müdürlüğe bağlı olduğunu ifade ediyorlar. 
 
Başka bir sual var mı? 
 
CAHİT TUTUM- (Balıkesir)- İlgili birim belli değil. 
 
BAŞKAN- Genel müdürlük birimi Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- O şekilde bir teşkilatla bağlantısı olmaz Sayın Başkanım; o doğal bir şeydir de, bu 
acaba genel müdürlükte doğrudan doğruya genel müdüre mi, genel müdür yardımcılarına mı, yoksa buradaki 
eğitim dairesine mi, personele mi bağlı olacaktır? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Eğitim dairesi başkanlığı artı genel 
müdürlük. 
 
BAŞKAN- Açıklama yeterli görülmüştür. 
 
Başka sual var mı? 
 
RIFAT BA YAZIT (Kahramanmaraş)- Sualim var Sayın Başkan. 



 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, eğitim dairesinin içerisinde buraya paralel olarak bir 
hüküm getirilmiş olsa idi, takdir ederdik. Bu bakımdan, Komisyon bir açıklık getirirse, veyahut zabıtlara 
geçirilirse memnun oluruz. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Zaten bu sualinize verilen cevapla keyfiyet aydınlığa kavuşmuş ve zabıtlara geçmiştir. Böylece gerekli 
aydınlatma yapılmıştır. 
 
Teşekkür ederiz. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
21 inci maddeye geçiyoruz: 
 
Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21- Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip 
etmek, 
b) Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, 
f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek, 
g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürütmek, 
h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına 
sunmak, 
ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
k) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak, 
l) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
m) Basım ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
n) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
p) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
Sayın Tutum ve Sayın Kuşhan. 
 
Sayın Cahit Tutum, şahsınız adına mı, grup adına mı konuşacaksınız? 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Şahsım adına ve kısa konuşacağım. 



 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
Türk idaresinde son 15- 20 yıl içerisinde moda haline gelmiş olan birimlerden birisidir. Ne iş verileceği 
genellikle belli olmaz, daha çok artık Hizmetler dediğimiz, kimsenin yetki alanına girmeyen işler orada toplanır. 
 
Şimdi öyle anlıyorum ki, personel birimi, kayıt tutan bir birim haline indirgenmiş. Teşkilat kesinlikle bu şekilde 
geliştirilemez. Bence, teşkilatı daha başlangıçtan pasifize etmek ve dondurmak için bundan daha güzel bir 
formül bulunamaz. Nasıl bunu teknisyenler önermişler bilemiyorum. Şimdi neden öyle olmuş? Tayin, özlük ve 
emeklilik işlerinin kayıtlarını tutmaktan ibaret olacak. Asıl fonksiyonu olan insan gücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak mümkün 
değil. Çünkü bu o şekilde örgütlenmeyecek, tamamen güncel muameleleri takipten öteye gidemeyecek; tayin, 
özlük ve emeklilik işlerinden başka bir iş yapamayacak. Dahası var, Türk idaresinde sıkça rastlanan tahakkuk 
işlemleri personelden alınıyor. Sonra personel ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanması nasıl idare 
edilecek bilemiyorum. Yani, personelin büyük ölçüde sağlık hizmetlerinin daima personel birimi aracılığıyla 
yürütülmesi mutat idi, şimdi bu birime veriliyor. Ondan sonra bütün toplantıları burası yapacak, yani personel 
biriminin insan gücü planlaması uygulamaları sırasında yapacağı bütün toplantılar sanki bu kanalla yapılacak, ki 
mümkün değil.  
 
Şimdi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yine bütün kanun hükmündeki kararnamelerde böyle ise son derece 
sıkıntılı bir çalışmaya gireceğiz demektir. Çünkü biz bunları Sayın Bakanımızın belirttiği gibi münferit olarak bir 
yerde düzeltir, öbür tarafı bırakırsak böyle düzenleme olmaz. Oradaki mütalaası doğrudur, çünkü genelinde bunu 
tartışmak mecburiyetindeyiz. Ama Sayın Hükümet öyle gelmiyor önümüze. Sıkıntımız burada. Yani şu münferit 
teşkilat kanunu vesilesiyle geneli konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Oysa bunun genelini tartışsaydı bu 
Meclis, evvela çerçeve yasası diye haykırmamızın nedeni o çerçeve içerisinde ana ilkeleri düzenleyen metin 
önümüze gelseydi, bunları tartışmak kolay olurdu. Şimdi tartışmak hakikaten mümkün değil. Bu çerçevede 
yapacağımız mikro düzenlemeler hiçbir şey ifade etmez. Çünkü arkasından vagon gibi birbirine eklenmiş 100'e 
yakın kanun hükmünde kararname gelecek. Onların her biri arasında, burada yapılan değişiklikleri anımsayarak 
değişiklik yapmaya kalkmak iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey olur ki, bu mümkün değil. Doğrusu büyük 
endişem var yine. 
 
Bununla birlikte bir uyarı olarak-belki belleğimizin bir yerinde takılabilir- bu İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığıyla özellikle personel birimi arasında bir görev tedahülü mutlaka kaçınılmaz gözükmektedir. Şu anda 
neler yapılmalıdır tartışmasına giremediğimiz için sadece işaret etmekle yetiniyorum. 
 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kuşhan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; daha evvel kanun 
hükmünde kararname olarak çıkmış ve şimdi kanun haline getirilmek istenen tasarıyı tartışırken veya tartışmaya 
başlamadan evvel, tatilden döndükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kadar çok önemli bir konuyu, 
kararnamenin kanun haline geliş aşamasındaki çalışmaları, biraz daha kapsamlı ve biraz daha detaylı 
çalışmalardan sonra yapsaydı, zannediyorum ki, ta Osmanlı İmparatorluğundan beri birçok noktalarda kangren 
olma durumuna gelmiş olan ve Türkiye'de toplum yapısı içerisinde mütalaa edildiğinde, gerçekten çok büyük 
meselelere, çok büyük olaylara sebep olan bir kanunun çok daha detaylı çok daha incelenmiş olarak çıkarılması 
mümkün olur idi. 
 
Bugüne kadar yaşamış olduğumuz bir senelik teşrii görevde çektiğimiz sıkıntıların bir başka aşaması bu. Elbette 
ki bundan sonra da bu görüntü, öyle ifade edilmektedir ki, bundan sonra da devam edecek.  
 
Değerli milletvekilleri, ben özelikle bundan evvel görüştüğümüz maddelerde de bazı noktalara değinmek 
istemiştim ama, kanunun dili çok önemlidir. Kanunun dilini veya kanunu kaleme alırken toplumun kullanmakta 
olduğu, toplumda yerleşmiş olan bazı kavramlar veya bazı deyimler vardır ki onları değiştirmemek gerekir. 
Hani, özel isim haline gelmiş bazı şeyler vardır, bunlardan bir tanesinin örneğini vereyim ve çok ilginç geldi 
bana, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu gibi duruyorum ben bunun üzerinde. Bu maddenin (m) 
fıkrasında «Basım ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri» diye bir bölüm yer alıyor, «halkla münasebetler» 
deyimi. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de veya daha evvel de dünyada, bugün Türkiye'de uygulanan yeni bir 
teşkilatlanma, yeni bir organizasyon vardır; «Halkla ilişkiler.» Yani, bir teşkilat hizmetlerini, halkın desteğini 



sağlayabilmek ve dolayısıyla onun hizmetine sunabilmek, daha çok hizmet götürebilmek ve masrafları 
düşürmek, pahalı hizmeti üretmenin önüne geçmek için kurulmuş olan bir sistem veya geliştirilmiş olan bir 
teşkilattır bu ve bunun ismi, «Halkla ilişkiler» dir. Hiçbir yerde, hiçbir literatürde, hiçbir ders kitabında veya 
buna benzer dokümanların hiçbir tanesinde, «Halkla münasebetler » diye bir şey bulmanız mümkün değildir. 
Ama, kanun tasarısı kaleme alınırken, «Halkla münasebetler» diye özellikle üzerinde durulmuş. Ben özellikle 
istirham ediyorum, «Basın ve halkla ilişkilerle» olarak bunun değiştirilmesi iktiza eder; çünkü dünya 
literatüründen yapılmış olan tercümelerin sonucu «Halkla ilişkiler»dir. «Halkla münasebetler» şeklinde değildir. 
Çünkü, halkla ilişkiler hizmeti dünya milletleri tarafından uygulanmış ve sonra bize adapte, olmuş, bizim 
tarafımızdan da kabul edilmiş olduğu için tercümenin aynen kullanılmasında büyük yarar vardır. Değerli 
milletvekilleri, şunu özellikle vurgulamak istiyorum, Teşkilat, bir taslak çerçeve ile kuruluyor. «ve burada, genel 
müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları» tabiri geçiyor. İlgili madde Komisyonda tartışılırken, 
değerli milletvekili arkadaşlarımdan bir tanesi özellikle bunun üzerinde durdu. Arkadaşlar, biz bir teşkilatı 
kuracak kanunu hazırlıyoruz ve öylesine titiz, öylesine hassasiyetle üzerinde durmamız gerekir ki, yarın 
çıkabilecek ihtilaflar bugünden önlenebilmiş olsun. Çünkü teşrii görevin bir noktada ağırlıklarından veya 
ciddiyetinden beklenen bu; böyle olması iktiza eder. Üçe kadar genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir. 
Genel müdür isterse bir tane alacak, isterse iki tane alacak ve düşününüz ki, bir genel müdür bir yakınını kayırıp 
yanına almak istiyor, üç tane de alabilir.  
 
Yani şunu demek istiyorum değerli milletvekilleri, hizmetin gerektirdiği şekilde, hizmetin gerektirdiği ölçüde ve 
hizmetin gerektirdiği miktarda genel müdür yardımcısı istihdam edilmesi, bir noktada eğer bu Kanunu 
uygulayacak genel müdür hüsnüniyetle davranmadığı takdirde, mutlaka istismar edilmeye açık olacaktır, bu 
şekilde çıkarılmış olacaktır Kanun. Bu hususların üzerinde özellikle durmak gerekir, Çok arzu ederdim ki, Sayın 
Başkanlık Divanı bu tasarıyı bugün değil de, hiç olmazsa bundan sonraki toplantılarda getirmiş olsaydı veya 
gündeme almış olsaydı, çok önemli olan bu konunun biraz daha detaylı incelenme imkanları sağlandıktan sonra, 
çök değerli Meclisten çıkmış olsaydı, daha tamamlanmış olarak çıksaydı ve uygulamalarda aksaklıklar 
olmasaydı diyorum. Temenni ediyorum ki bundan sonra gelecek olan kanun hükmünde kararnamelerin kanun 
haline tebdilleri de böylesine hazırlıksız dönemlere – kimseyi  kötü niyetle itham etmek istemiyorum ama, başka 
şekilde de düşünüp izah etmek mümkün olmadığı için aynen ifade etmek mecburiyetindeyim- böyle sıkışık 
zamanlara sıkıştırıp onları kanun haline getirmek ve dolayısıyla uygulamadaki aksaklıkları bir noktada kamufle 
etmek, gibi bir endişe söz konusu olmasın.  
 
Saygılar sunuyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Sayın Kuşhan'ın bir deyim hakkında temennileri oldu. Komisyon bu temennilere katılıyor mu? 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Katılıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN- Şu halde deyimi, «Basın ve halkla ilişkilerle» şeklinde değiştirmek koşulu ile 22 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, önerilen şekliyle kabul edilmiştir. 
 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Savunma Uzmanlığı 
MADDE 23.- Savunma Uzmanlığı özel kanunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir: 
 
BAŞKAN- 23 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
 
Üçüncü Kısım 
Taşra Teşkilatı 
 
Taşra Teşkilatı 
MADDE 24- Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
 
BAŞKAN- 24 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 



ÖMER KUŞHAN (Kars)- Maddeyle ilgili söz istiyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kuşhan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; tekrar huzurunuzu işgal etmek 
mecburiyetini hissettim. 
 
24 üncü maddeye göre «Genel müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatını kurmaya yetkilidir.» Bir genel 
müdürlük ihdas ediyoruz ve taşra teşkilatının ne şekilde kurulacağını, tamamıyla bu genel müdürlüğün 
inisiyatifine bırakıyoruz. Elbette ki kendisinin bağlı bulunduğu Başbakanlık, bazı noktalarda kendilerine görüntü 
verecek, direktif verecektir; ama teşkilat doğrudan doğruya genel müdürün inisiyatifine göre kurulacaktır veya 
genel müdürlüğün bünyesinde çalışan belirli teknisyenlerin veya belirli ünitelerin ihtiyaç gösterdikleri ve genel 
müdürün de ihtiyaç olduğuna kanaat getirdiği konuda da taşra teşkilatı kurulacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, teşkilatlanma kanunlarından birçoklarını lütfediniz, inceleyiniz. Özellikle istirham 
ediyorum, buradan ayrıldıktan sonra eğer vaktiniz müsait olur ve fırsat bulabilirseniz teşkilatlanma kanunlarına 
bakınız, öyle zannediyorum ki, bugüne kadar taşra teşkilatının kurulması yetkisi hiçbir kanunda doğrudan 
doğruya genel müdürlüğe verilmiş değildir; çok önemsiz olacak, çok önemsiz mütalaa edilecek taşra 
teşkilatlarının kurulması dışında. 
 
Bu kadar önemli bir konuda taşra teşkilatının ne şekilde kurulacağı, kanunda tadat edilmek ihtiyacı dahi 
duyulmamıştır. Müsaade ederseniz. biraz önce vurguladığım bir noktaya tekrar dönmek ve dolayısıyla bir 
noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.  
 
Nasıl olsa kararname çıkmış ve uygulamaya girmiştir. Bu kanun, zaten adeti savmaktan başka bir şev değildir 
veya konuyu yerine getirmek, yasal zorunluluğu yerine getirmektir şeklinde mütalaa etmekten başka hiçbir 
şekilde izah edilemez. Böylesine hafife alınan maddelerle, böylesine önemli bir konu kanun haline getirilmek 
istendiğinde, özellikle istirham ediyorum, üzerinde çok hassasiyetle durulması gereken bu konuların çok ciddiye 
alınması gerekir. Çok ciddiye alınması gerekir ki, yarın ihtilaflar olmasın, bundan evvel olduğu gibi çok uzun 
süre Büyük Millet Meclisi kanun tadilleriyle ve uygulamada bu değiştirilen kanunların noksanlıklarından 
mütevellit çıkan büyük ihtilaflarla meşgul olmak, toplum meşgul edilmek mecburiyetinde bırakılmasın. 
 
O bakımdan bu maddenin Komisyon tarafından geriye alınarak, özelikle bu dediğim doğrultularda tekrar 
incelenerek getirilmesini teklif ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Başka söz isteyen var mı? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Benim bir sorum vardı Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Bir saniye Sayın Nalbantoğlu; zatıalinize söz isteyenleri tespitten sonra sual sorma imkanını 
vereceğim. 
 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu, sorunuzu sorunuz. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Madde 24’te: «Genel müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı 
kurmaya yetkilidir» deniyor. Bu genel hükümler nelerdir? Yarın bakarsınız Erzurum'daki Tapu Müdürlüğünü 
kaldırır; var mı belli bir genel hüküm? Yani, bu genel hükümler nelerdir, neye bağlı kalınacak? 
 
BAŞKAN- Peki efendim, sualiniz anlaşıldı. 
 
Başka sual Var mı? Yok. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; genel hükümler 174 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile tespit edilmiştir. Yani vardır genel hükümler, genel hükümlerin ne olduğu 
orada yazılıdır. 
 



Kadrolar hakkında da yine kanun hükmündeki kararnamelerle bütün görevler tadat edilmiştir, bu yakında kadro 
kanunu olarak Meclise gelecektir. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sabit ve sabit olmayan görev 
birimlerinden ibarettir. Yani bir tapulama müdürlüğü sabit değildir, bir kadastro müdürlüğü sabit değildir; sadece 
tapu sicil muhafızlıkları sabittir. 
 
Hizmetin gereği planlamak, planlamanın gereği ve bazı zaruretler neticesinde genel müdürün bu yetkisinin 
olması, işin süratle bitirilmesi yönünden ve eskidenberi-1936'dan beri- devam edegelen bir tatbikatın neticesidir 
ve gereğidir. Bundan dolayı «Genel Müdürlük, teşkilatı kurar» diye bir kaide vardır. Bunun için vazedilmiştir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
 
Teşekkür ederim, 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Sayın Başkanım, Sayın Bakan, «Gelecek olan bir kanun dolayısıyla 
düzenlenecek» dedi. 
 
BAŞKAN- Hayır, 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden bahsettiler. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Evet, çıktı efendim. 
 
BAŞKAN- Konu açıklığa kavuşmuştur. 
 
Sayın Bakan, Sayın Kuşhan'ın önerilerine vereceğiniz cevap var mı?. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Efendim, müştereken cevapladım.  
 
BAŞKAN- Geri alınması yolunda bir önerileri oldu. 
 
DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya)- Katılmıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN- Katılmıyorsunuz. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkanım. Müsaade ederseniz Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kuşhan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Tapu sicil muhafızlıkları var, teşkilat olarak şu anda var ve Sayın Bakan yerleşmiş 
olduklarını ifade ettiler, bir de tapulama müdürlükleri kuruluyor. Tapulama müdürlükleri hiyerarşik yapı 
bakımından-yarın çok büyük ihtilaflar ortaya çıkacağı endişesiyle soruyorum bunu- tapu sicil muhafızlarıyla 
münasebetlerini nasıl ayarlayacak; hangisi üst, hangisi ast olacak; kim kime bağlı olacak ve dolayısıyla bu iş 
nasıl tanzim edilecek? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Arz edeyim Sayın Başkanım. 
 
Efendim, ikisi tamamen birbirinden ayrıdır, ast-üst meselesi yoktur. Hatta tapu sicil muhafızlıklarının sicil 
amirliği, mahallin en büyük mülki amiridir. Tapulama ve kadastro müdürlüklerinin sicil amirlikleri de doğrudan 
doğruya genel müdürlüktür. Bunlar gezici teşkilatlar olarak kabul edilir; kadastro müdürlükleri, tapulama 
müdürlükleri-biraz evvel ifade ettiğim gibi- birbirinden tamamen ayrı unsurlardır, ast-üst meselesi diye bir şey 
yoktur. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Madde üzerinde sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 



 
Yöneticilerin Sorumluluğu 
MADDE 25- Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları 
hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun 
olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
26 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 26- Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak 
tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.  
 
Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen 
esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen yar mı? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 27- Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkanım, bu madde, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle 
koordinasyonu sağlamaktan genel müdürlüğü sorumlu tutuyor. Şimdi, mahalli idarelerle çeşitli bakanlıkların ve 
bağlı kuruluşların hizmetleri daima ilişkilidir. Türkiye'de Bakanlar Kurulu düzeyinde ve Türkiye ölçüsünde bu 
koordinasyonu İçişleri Bakanlığı sağlar. Acaba doğrudan doğruya kendi hizmet alanlarına giren konularda, her 
bağlı birim; bağlı ünitelere, bağlı kuruluşlara mahallİ idarelerle koordinasyon sağlamak sorumluluğu yüklenirse, 
ülke çapında idarenin, Anayasanın emrettiği bütünlük ilkesi nasıl gerçekleştirilir; bunu sormak istiyorum? Her 
bağlı kuruluş, bakanlık veya bakanlığa bağlı kuruluşa mahalli idarelerle ilgili olarak kendi hizmet alanlarında 
koordinasyon sağlamak sorumluluğu yüklenirse, İçişleri Bakanlığı gibi Bakanlar Kurulu düzeyinde sorumlu olan 
bir bakanlık devre dışı kalmış olmaz mı? Acaba Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
o maksatla kurulmuş değil midir; bunu öğrenmek istiyorum? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Arz edeyim efendim. 
 
Efendim, illerde malumları olduğu üzere direkt genel müdürlüğe bağlı ve bakanlığa bağlı teşkilatlar vardır, 
bunlar müstakilen hareket ederler; yani, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya İçişleri Bakanlığının koordinesiyle 
hareket etmezler; mesela bir DSİ bölge müdürlüğü, mesela bir Karayolları bölge müdürlüğü bunun gibi; değerli 
milletvekili ağabeyimiz de bunları bilirler.  
 
Burada fevkalade bir halin zuhur etmesi veya hizmetin süratle görülmesi için, genel müdürlükle ilin valisi 
arasındaki münasebeti temin etmek ve hizmeti bir an önce bitirmek için bu madde konmuştur. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Belediye ile daha doğrusu, il valisi ile değil. 



 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Hayır efendim il valisiyle. 
 
BAŞKAN- Sayın Tutum, biliyorsunuz «Mahalli idareler» deyiminin içine il özel idareleri ile köyler de dahildir. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Öyleyse doğru efendim. 
 
BAŞKAN- Evet, herhalde «Mahalli idare» deyimi teknik bir deyimdir. 
 
DEVLET BAKANI SÜDİ TÜREL (Devamla)- Bu maksatla konmuştur efendim. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Evet, başka sual var mı efendim? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
28 inci maddeye geçiyoruz. 
 
Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 28.- Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
 
BAŞKAN- 28 imci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Bir sorum var Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Efendim, şimdi bu kanunla genel müdürlüğün kendisine birtakım 
görevler veriliyor. Bir de genel müdürlüğün taşra örgütleri vardır ki, onların da bazı görevleri burada tadat 
edilmiştir. Genel müdürlük emir verdiği zaman oranın kadastrosunu yapacak. Şimdi bu görevleri yaparken, 
yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ye diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve 
yetkilidir. 
 
Bu genel müdürlük yapacağı işleri kendisi tüzüğü ile düzenleyecektir. Hiç olmazsa bunu Bakanlıktan tasdik 
ettirsin, yani direkt kendisi bunu yapamasın. Bir genel müdürlüğün yapacağı işler vardır, bir de taşra örgütlerinin 
yapacağı işler vardır. 
 
BAŞKAN- Sayın Nallbantoğlu, tabii bakanlıklar gerektiğinde kendilerine bağlı genel müdürlüklere icap eden 
müdahaleyi yaparlar. Bakanlıklara bağlı kuruluşlardır genel müdürlükler. Genel müdürlükler onların murakabesi 
altında bulunan birimlerdir, yani sizin dediğiniz hususta endişe etmeye mahal yok. Bakanlıklar zaten onların üst 
makamı olarak bu murakabeyi her zaman yaparlar. 
 
Evet, başka sual var mı efendim? Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Yetki Devri 
MADDE 29- Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla 
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; «Yetki devri» ana başlığı altında tadat 
edilmiş olan maddede «Genel müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla 



yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz» 
şeklinde bir hüküm getirilmiş. 
 
Benim gibi bürokrasiden gelmiş olan arkadaşlarımdan istirham ediyorum, lütfen hafızalarını yoklayıp geriye bir 
baksınlar; devlet memuriyetinde, yani Memurin Kanununda veyahut da devlet hizmetinin yürütülebilmesi için 
bir yetki devri müessesesi söz konusu olmadan, devlet hizmetlerinin yürütülmesi veya ast- üst münasebetlerinin 
ayarlanması veya hizmetlerin tanzim edilmesi mümkün müdür? Sormak istiyorum özellikle, bugüne kadar 
çıkarılmış olan kanunlardan hiçbir tanesinde, benim bilebildiğim kadarıyla yetki devrini bu şekilde açıklıkla 
ortaya koyan bir hüküm pek yoktur. Maddeler içerisinde, dolayısıyla ifade edilmek suretiyle verilmiş olan bu 
şekildeki şeyler var olabilir. Şimdi Sayın Hükümetin, bu yetki devrini getirirken, açık bir özel maksadı mı vardı 
bu işte? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Bu yeni bir teşkilat kanunu da ondan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Devamla)- Teşkilat kanunu, sayın arkadaşımın ikaz ettiği şekilde yeni olabilir; ama bu 
teşkilat yeni değil, her ne kadar reorganizasyon yapılıyor ise de, Türkiye'de bu hizmeti yürüten bir teşkilat var idi 
ve o zaman da yetkiler yürütülmekteydi. Acaba daha evvel, kanunda böyle bir madde olmadığı için aksayan ve 
dolayısıyla uygulamayı zorlaştıran, birçok kimselere zarar veren bazı olaylar veya bazı uygulamalar oldu mu ki 
ve Hükümet de bunu tespit etti de ondan sonra mı böyle bir açık hüküm getirmek ihtiyacını duyuyor? Zaten 
Memurin Kanununda yetki devri söz konusudur ve dolayısıyla her ast üstünden almış olduğu emri bir noktada 
üstün yetkisini kendisine devri şeklinde mütalaa etmek ve onu o şekilde uygulamak mecburiyetindedir, 
memuriyette esas budur. 
 
O hususun açıklığa kavuşturulmasını özellikle istirham ediyorum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya)- Arz edeyim efendim. 
 
İlk defa açık olmanın bir ithamı altına girdik. Bu nasıl zihniyettir anlamıyorum. Açık olmak mı iyidir, kapalı 
olmak mı iyidir? Devlet idaresinde açık olmak her halde çok daha iyidir. 
 
Bundan önce, bu teşkilat için söylemiyorum, ama gazetelerde ve duyduğumuz olaylarda, ortaya çıkan bir hadise 
dolayısıyla bir genel müdürün, bir müsteşarın, hatta daha büyük kişilerin, «Efendim, ben o tarihte izinliydim, 
onun için benim meseleyle alakam yok» gibi mazeretlerin arkasına sığındıkları görülmüştü. Bu, fevkalade açık 
açık ortaya konmuştur. Diyoruz ki, «Sen kendine vekil tayin edeceğin veya yetki vereceğin kişinin yaptığı 
işlemden mesulsün, onun için bu adamı güzel seç, memleketin işleri aksamadan yürüsün, suiistimaller olmasın» 
diyoruz. Onun için buraya açık açık koyduk efendim, maksat budur.  
 
Teşekkür ederim efendim. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, bir ifadenin açıklanması için müsaade ederseniz yerimden bir şey 
söylemek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurunuz efendim. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Bakan konuşmasına başladığında, «ilk defa böyle bir şeyle itham ediliyoruz, 
açık açık ifade konulduğu için yeriliyoruz» diye bir ifade kullandılar ve sonraki söylemelerinde beni teyit 
ettikleri için ben ilk ifadeden, itham etme manasında söylemiş olduğum şeyleri ve kendimi tenzih etmek 
istiyorum, Sayın Bakan da lütfedip kabul etsinler. 
 
BAŞKAN- Peki efendim, buyurun. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Estağfurullah efendim, biz... 
 
BAŞKAN- Hayır, rica ederim, mesele zaten vuzuha kavuşmuştur. 
 
Sayın Tutum, soru sormak istediğinizi belirtmiştiniz, buyurunuz efendim. 



 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, bu yetki devrini böyle açık açık yazmak son yıllarda moda 
olmuştur. Burada kasıt imza devri midir? Çünkü imza yetkisinin devriyle yetki devri farklı. Neyi kastediyorlar?  
 
Bir de ikinci sorum var: Süs maddesi olmak özelliğini kabul etmediğim için, lütfen tatbikatta bize genel müdürün 
kendi yetkisinde olup da taşrada astlarına devrettiği bir yetkiye örnek verebilirler mi; var mı? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Arz edeyim efendim. 
 
Kanunu tümüyle mütalaa edersek, genel müdür, 3 tane de genel müdür yardımcısı var. «Genel müdür muavinleri 
genel müdürün verdiği işleri yapar» der kanun. Vilayetlerde de «vali muavinleri valinin verdiği işleri yapar» der. 
Burada bazı yetkilerini genel müdür, genel müdür muavinlerine devredebilir. Şimdi burada biraz evvel personel 
daire başkanlığı konuşulurken, bundan evvel bir komisyon vardı, şimdi Personel Daire Başkanlığı teklif edecek, 
genel müdür onaylayacak ve tayin tamamlanmış olacak. Bunu devredebilir. Yetki sadece bu değildir; yani 
sadece imza değildir. Disiplin kurulunun başkanı genel müdürdür; bu yetkisini devredebilir. Taşrada genel 
müdür; katip, odacı, şoför alımlarını taşradaki müdüre veya muhafıza devredebilir. Bunlardır yetki devrinden 
kasıt; yoksa imza meselesi değildir. Sadece imza meselesi olsa zaten bir mesuliyet olmazdı. Bu maksatla buraya 
konmuştur efendim. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ederiz efendim. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.  
 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 
 
Atama  
MADDE 30- 25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Genel 
Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
 
Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
 
Buyurun Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli üyeler; burada, önümüzde, bir kuruluş kanununda genel 
müdür olmak için asgari aranan koşulun ne olduğunu belirten bir cümleye rastlıyoruz. 
 
Şimdi, yapılan tüm düzenlemelerin bence en eksik yönlerinden bir tanesi, bu teşkilat yasaları mekanik 
düzenlemeden ibarettir, bunlara canlılık verecek olan uygulamadır. Yalnız ilginç olan bir tezat var burada, onu 
belirtmek istiyorum. 
 
Devlet Memurları Yasasında, «Belli görevlere atanabilmek için gerekli şartlar kuruluş kanunlarında gösterilir» 
der veya kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde gösterilirler. Dikkat ediyorum; kuruluş 
kanunlarında niteliklerle ilgili hiçbir hüküm konmuyor. Eski teşkilat kanunlarını hatırlarsanız, bir Maliye 
Bakanlığı Teşkilat Kanununa baktığınız zaman, bir kariyer kuruyorsa behemahal kanunda hüküm koymuştur. 
Zaten kariyersiz olan teşkilatlar güdük olur, gelişemez. Bence tapu kadastro bir kariyer olmalıdır. O, yok; 
yönetmeliğe bırakıyor. Nereye bıraktığı da belli değil, burada bir atıf yok. Nasıl işleteceğiz tapu kadastroyu? 
Bugüne kadar olduğu gibi işleteceğiz diyoruz. Lise kuruyoruz; bir anlamı var bunların. Hiçbir nitelik yasada yok. 
Nereye atıf? Büyük bir ihtimalle tüzüğe pek gitmezler, hiç tahmin etmiyorum; ama yönetmeliğe gidecekler. Yaz 
boz sürekli bir şekilde; öyle kariyer gelişmez. Siz Türkiye'de maliye müfettişliğini, hesap uzmanlığını 
yönetmelikle düzenler misiniz? Bir Ticaret Bakanlığı müfettişliği kariyerini, hatta bir Gümrük Bakanlığı 
müfettişliği kariyerini veya aklınıza gelen yerleşik büyük kariyerleri yönetmeliklerle düzenler misiniz? Hayır, 



kanunla göstereceksiniz. Dolayısıyla bu kanunun, bu kararnamelerin eksik olan yönü; kuruluş kanunlarında, 
Devlet Memurları Kanununda açıkça atıf hükmü olmasına rağmen, mümkün mertebe kaçınmışlar, burada da 
küçük bir madde koymuşlar, niye koymuşlar onu bilemiyorum, «Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil 
görmüş olanlar arasından tayin olunur» diyor. Vasfı yok, yani Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gelecek 
olan kimsenin vasfı yok. Sadece yükseköğrenim görmüş olma yeterli. Acaba öyle mi anlıyorum? Çünkü Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün başına gelmek, büyük bir ihtimalle alt kademelerden yetişerek, tapu kadastro 
kariyerinde yoğrularak gelinecek bir yerdir.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü politik bir post değildir; daha doğrusu genellikle bazı ülkelerde yapıldığı gibi 
kariyer mevkiler, yarı siyasi nitelikteki mevkiler ayrımında her halükarda teknik niteliği ağır basan, mesleki 
niteliği ağır basan bir mevkidir. 
 
Dolayısıyla öğrenimin niteliği de konmamış. Acaba neden yalnız böyle bir tek fıkrayı getirmek gereğini 
duydular? Daha ayrıntılı bir şeyi neden söylemediler ve Tapu Kadastro Teşkilatına alınacak personelin, hiç 
olmazsa ana kariyer olarak bir sınıf teşekkül edecekse, ana kariyerin oluşturulması için bir fırsat değil midir? 
 
Bugün mevcut Devlet Memurları Kanununa bağlı sınıflar gerçek anlamda kariyer değildir, genel idari hizmetleri 
sınıfı içinde yer alacaktır. Tapu Kadastro personeli ve tabii gelişme imkanı olmayacaktır. Bu nedenle Sayın 
Başkanım şunu soruyorum... 
 
BAŞKAN- Sayın Tutum, bir saniye. Süremiz dolmuştur, bir oylama yapacağım. Bu maddenin görüşülmesi 
bitinceye kadar müzakerelerin sürmesi için müsaade buyurursanız bir oylama yapacağım. Süremiz dolmuştur, 
görüştüğümüz 30 uncu madde bitinceye kadar görüşmelerin devamını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Buyurun efendim. 
 
CAHİT TUTUM (Devamla)- Teşekkürler Sayın Başkanım, ben de sözümü bitirdim. «Genel Müdür en az 4 yıllık 
yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunur» şeklinde bir ibare, tek başına yeterli midir?  
 
İki, tapu kadastro mesleğine, tapu kadastro hizmetlerini yerine getirecek personelin tabi olacağı rejimin ana 
unsurları, kuruluş yasasında gösterilmesi daha isabetli olmaz mıydı? 
 
Teşekkürler. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kuşhan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz madde «25 Nisan 
1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Genel Müdür tarafından yapılır. 
Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir» diye bir hüküm getiriyor ve bu 
kadarını okuduktan sonra, diğer paragrafa geçmeden ben sizden özellikle istirham ediyorum, şöyle bir an için 
bugünden alın kendinizi ve çok uzak olmayan bir maziye gidin ve eğer devlet memuriyetinde görev yapanlarınız, 
ki birçoklarınızın orijini itibariyle devlet memuriyetinden geldiğini bildiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum, o 
çok kötü dönemlerde genel müdürlerin bazılarının, genel müdür yardımcıları, personel daire başkanları veya o 
zamanki isimleriyle personel şubesi müdürleri, personel şubesi müdür muavinleri bir tarafta dururken, 
personelde şef veya uzman sıfatını vererek çalıştırdığı veya görev yapan kimselere tayin yetkisini vermek 
suretiyle kadroları ne şekle getirdiğini hemen hatırlayacaksınız. 
 
Şimdi, ben özellikle bu maddenin üzerinde dururken, hiç kimsenin kötü niyetli veya o hiç özlenmesi mümkün 
olmayan günleri tekrar yaşatmak istediği düşüncesinden hareket ederek, kimseyi bu şekilde itham ederek söze 
başlamış veya sözümü söylemiş olmuyorum, kesinlikle açıklıyorum bunu; ama, eğer bu işi böyle açık bırakır 
isek ve gelecekte uygulamalar esnasında yine o kötü niyetler söz konusu olur ise, o yaşamış olduğumuz çok acı 
günler tekrar gelebilir. Bu maddede Sayın Komisyon lütfedip maddeyi geriye alsınlar veya değişiklik önergesi 
vermek suretiyle bu maddeyi tadat edelim; genel müdür atama yetkisini gerek gördüğü hallerde yardımcılarına 
veya atama görevleriyle ilgili olan daire başkanına devredebilir gibi bir kısıtlayıcı hüküm getirelim ki, biraz önce 
izah etmeye çalıştığım o kötü ihtimaller söz konusu olmasın, o şekilde kullanma imkanı olmasın. 
 
Sayın Tutum'un da izah ettiği gibi, tekrarında yarar gördüğüm için özellikle vurgulamak istiyorum, tapu kadastro 
gibi önemli bir görevi ifa edecek olan teşkilatın başına dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak şartından başka 
bir özellik aranmayan genel müdür tayin etme imkanını vermek bu teşkilat için mahzurludur. 



 
Bir başka teşkilatı değerlendirmeye alır iseniz, yöneticilik ille de o meslekten yetişmeyi gerektirmeyebilir; ama 
bu teşkilatta mutlaka ve mutlaka bu konuda bilgi sahibi, bu konuda eğitim görmüş insan olmasında büyük yarar 
vardır; o bakımdan ben de Sayın Tutum'un ifade etmiş olduğu hususu destekler mahiyette mutlaka «Bu sahada 
eğitim görmüş veya belirli sahada dört senelik eğitim görmüş kimselerden genel müdür seçilir» ibaresinin 
konulmasında yarar vardır diyorum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, bu konuda bir fikir beyan edecek misiniz? 
 
DEVLET BAKANİ SUDİ TÜREL (Antalya)- Efendim bir defa maddeyi geriye almıyoruz; bu bir.  
 
İkincisi; kanunlarda, bir genel müdürün vasfının tayin edildiği bugüne kadar görülmemiştir. («Çok var» sesleri) 
Bu ancak tüzük ve yönetmeliklerle olur. Onlar eski kanunlardır.  
 
657 sayılı Kanun, 251 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 174 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerle 
bundan sonra bir üniversite mezununun, bir lise mezununun, bir ortaokul mezununun nerelere kadar 
yükselebileceği tadat edilmiştir, yeni bir düzene sokulmuştur. Kadro Kanununda da bu önümüze gelecektir. 
Bunun yanında, «tapu kadastro mesleğimden yetişmiş veya yetişmemiş» demenin burada kuvvetli bir mana ifade 
edeceği kanısında değiliz. Yalnız yüksek tahlil görmüş ve elbet bugün biz hükümetsek, bizden sonra başka 
kişiler de hükümet olacaktır, hiçbir hükümetin bu işten anlamayan kişiyi bunun başına getirerek kendi bindiği 
dalı kesmesi düşünülemez. (Halkçı Parti sıralarından «Çok görüldü» sesleri) Onun için biz bunun kanunla değil, 
tüzük ve yönetmeliklerle tadadını kabul ediyoruz. 
 
Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun efendim; sorun izah etmeye çalışayım. 
 
BAŞKAN- Evet, Sayın Bakan konuşmanız... 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Teşekkür ederim efendim, bu kadar. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan... 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kuşhan. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sayın Bakandan bir sualim var. 
 
BAŞKAN- Yeni bir sual mi?  
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Evet, biraz önceki konuşması ve benim biraz önceki söylediklerimle ilgili yeni bir 
soru bu. 
 
Sayın Bakan, demiş olduğumuz özelliklerin çıkarılacak olan yönetmelik ve tüzüklere tadat edileceğini ifade 
buyurdular. Doğru, birçok şeyler bu tüzüklerle veya yönetmeliklerle tadat edilebilir. Ancak Sayın Bakana bir 
konuyu sormak istiyorum: Bu teşkilat Başbakanlığa bağlı çalışacaktır ve bu Genel Müdürlükteki teamül de 
böyledir, kendi uygulamaları ve çalışmalarıyla ilgili bütün yönetmelik ve tüzükleri kendileri hazırlar; genel 
müdürlükler hazırlar ve Bakanlar Kurulunun tasdikine sunarlar. Teşkilat kendi özelliğini veya teşkilatın genel 
müdürü kendi özelliğini tadat edecek tüzüğü veya yönetmeliği kendisi hazırlayacak ve bakanlığa sunacak, 
bakanlığın onayını isteyecektir. Mümkün değildir, uygulamada güzel netice almak güçtür. İşte o bakımdan 
bunun üzerinde özellikle duruyorum Sayın Başkan ve Sayın Bakana özellikle o konuyu tekrar tadat etmeleri için 
maddeyi geriye alsınlar diye istirhamda bulunmuştuk.  
 
Bir de sorduğum birinci paragraftaki bir soru vardı, lütfedip cevaplamadılar. Eğer lütfedip cevaplarlarsa memnun 
olurum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Birinci paragrafla neyi kastettiniz, ben açıklanmasını tekrar rica ediyorum. 
 



ÖMER KUŞHAN (Kars)- Açık ifadeyi, genel müdürün atama yetkisini devredeceği makamın veya merciin 
belirtilmemiş olmasının getireceği sakıncaları vurgulamak istiyorum. 
 
BAŞKAN- Tamam efendim. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Efendim, o kaymakamlar ve valilerdir. 
 
BAŞKAN- Kaymakam ve valiler devredebilir. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Evet, kaymakam ve valilerdir efendim. 
 
BAŞKAN- Peki efendim. Konu açıklığa kavuşmuştur. 
 
Maddeyi oylarınıza sunacağım... 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Sayın Başkan, oylanmadan evvel, çok affedersiniz, affınıza sığınarak bir soru sormak 
istiyorum. 
 
BAŞKAN- Müzakere bitmiştir, maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
Teşekkür ederim. 
 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. Bu nedenle sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini 
sırasıyla görüşmek için 4 Eylül 1984 Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
 
Kapanış Saati: 19.10 
 
 
 
 
 
DÖNEM: 17, CİLT: 17, YASAMA YILI: 2 
T.B.M.M. 
TUTANAK DERGİSİ 
 
4 üncü Birleşim 
16.9.1984 Çarşamba 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 
KATİP ÜYELER: Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

 
 
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONDAN GELEN DİĞER İŞLER 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 101) 
 
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; gündemimizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmına geçiyoruz. 1 inci sıradaki 101 sıra sayılı, «Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
 
Komisyon?.. Burada. 



 
Hükümet?.. Burada. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Komisyon, tasarının 1 inci maddesi hakkındaki soruların aydınlığa kavuşturulması için maddeyi, İçtüzüğün 89 
uncu maddesine göre geri almış, 31 inci maddeye kadar diğer maddeler kabul edilmişti. Komisyon 1 inci madde 
hakkındaki soruları aydınlığa kavuşturdu mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) – Raporumuzu tevdi ettik 
efendim. 
 
BAŞKAN- Raporu sundunuz. 
 
Komisyon raporunu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin, 1 Eylül 1984 tarih ve 1 sayılı Birleşiminde Genel Kurulda yapılan 
müzakereleri sırasında Komisyonumuzun lüzum görmesi üzerine sözü edilen Kararnamenin 1 inci maddesi geri 
alınmıştı. 
 
Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonunda, gerekçesi ve metni ekli 1 inci madde, yeniden düzenlenerek 
kabul olunmuştur. 
 
Yeniden düzenlenen madde, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
 
Başkanvekili    Sözcü    Katip Üye  
Ahmet İlhami Kösem   Mustafa Uğur Ener  İbrahim Aydoğan  Coşkun Bayram 
Malatya     Kütahya   İçel    Adana 
 
 
Üye     Üye    Üye    Üye 
İbrahim Taşdemir   Özgür Barutçu   Sabahattin Eryurt  Mehmet Sait Erol 
Ağrı     Diyarbakır   Erzurum   Hakkari 
 
 
Üye     Üye    Üye    Üye 
İhsan Nuri Topkaya   Hasan Altay   Mehmet Topaç   Mehmet Bağçeci 
Ordu     Samsun  Uşak   Yozgat 
 
 
Gerekçe: 
 
13 Aralık 1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi 1 inci fıkrasında bağlı 
kuruluşlar olarak bir bakanlığa bağlanmış kurumların hukuki durumları ve statüleri açıklanmıştır, Fıkra 
metninde: «Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa 
bağlı olarak özel kanunla kurulan genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli kuruluşlardır.» diye 
açıklama yapılmıştır. 
 
Bu fıkraya göre bir kurumun bağlı kuruluş olabilmesi için:  
 
a) Özel kanunla kurulmuş olması, 
b) Ayrı bütçesi bulunması, 
c) Genel bütçe içinde veya katma bütçeli olması, 
 
gerekir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hukuki kuruluş ve statüsü incelendiğinde: 1936 yılından itibaren ayrı 
kuruluş kanununa sahip, genel bütçe içinde, ayrı bir bütçesi bulunan kurum olduğu anlaşılmaktadır. 
 



MADDE 1- Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini 
mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek 
için Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, 
teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 
 
Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla 
kullanabilir. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; 1 inci maddeyi bu yeni şekliyle görüşmeye başlıyoruz.  
 
Bu değişik 1 inci madde üzerinde söz isteyenler? Söz isteyen yok. 
 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
31 inci maddeyi okutuyorum; oraya kadar olan kısmı tamamlamıştık: 
 
Kadrolar 
MADDE 31- Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü 
Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen? Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.  
 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 32- 5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı 
Teşkilatına Dair Kanun ile bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri yürüdükten kaldırılmıştır. 
 
BAŞKAN- 32 nci madde üzerinde söz isteyen? Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 32 nci madde kabul edilmiştir. 
 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 1- Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu 
düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur.  
 
BAŞKAN- Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 
 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:  
 
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler 
yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 
 
BAŞKAN- Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 



GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
 
BAŞKAN- Geçici 3 üncü madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan 
birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatının üniteleri tarafından 
yürütülmeye devam olunur.  
 
Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 
 
BAŞKAN- Geçici 4 üncü madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADE 5- a) 15.2.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 28.6.1966 tarih ve 766 
sayılı Tapulama Kanunu, «Kadastro Kanunu» olarak düzenlenip yürürlüğe girinceye kadar, kadastro ve tapulama 
müdürlüklerinin görev ve yetkileri, kadastro müdürlüğü veya şefliklerince yerine getirilir ve sözü edilen 
kanunların uygulanmasına devam edilir. Bu işlerde çalışan memurlara hizmet gereği olarak anılan kanunlardaki 
unvan, görev ve yetkiler verilebilir. 
b) Özel Kanunlarıyla tapu fen memurluklarına verilen görevler, kadastro müdürlük ve şeflikleri teknik 
görevlilerince yerine getirilir. 
c) Tapu sicil muhafızlıklarına veya tapu memurlarına kanun, tüzük ve yönetmeliklerle her türlü akit ve tescile ait 
verilen görev, yetki ve sorumluluklar bu kanun ile kabul edilen tapu sicil müdürleri tarafından yürütülür. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Sayın Başkan, burada bir tarih hatası var, onu düzeltmek 
istiyoruz. 
 
BAŞKAN- Buyurun belirtin efendim. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Buradaki 15.2.1934 tarihi 15.12.1934 olacak. 
 
BAŞKAN- Bu maddi bir hatadır, düzeltilmiştir. 
 
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Yürürlük 
MADDE 33- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen? Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Yürütme 
MADDE 34- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
BAŞKAN- Madde ürerinde söz isteyen? Yok. 



 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.  
 
Tümünü oylamadan evvel, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen var mı? Yok. 
 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...  
 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
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DÖNEM: 17, CİLT: 43, YASAMA YILI: 4 
T.B.M.M. 
TUTANAK DERGİSİ 
 
122 nci Birleşim 
21.6.1987 Pazar 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. BİLGİN 
KATİP ÜYELER: Fevzi Necdet ERDİNÇ (Van), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

 
 
2. Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 590) (1) 
 
BAŞKAN- Gündemin 2 nci sırasındaki, Kadastro Kanunu Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 
 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
 
Tasarınım tümü üzerinde söz alanları okuyorum: 
 
DYP Grubu adına Sayın Osman Bahadır. SHP Grubu adına Sayın Metin Üstünel, ANAP Grubu adına Sayın 
İhsan Nuri Topkaya, DSP Grubu adına Sayın Arif Toprak. 
 
Sayın Bahadır, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısı hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşünü 
beyan etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şahsım adına yüce Heyetinizi saygı ile 
selamlarım. 
 
Tasarı, genel hatları itibariyle, 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 2613 sayılı Şehir Kadastrosu Kanununu, bir 
kanun başlığı altında birleştirerek, farklı uygulamayı kaldırmak ve tapulama işlemine sürat kazandırmak 
almacını taşımaktadır. Bu birleştirmenin yapılmasına ve ülkemizde bir kanun başlığı altında tüm tapulama 
işlemlerinin süratle sonuçlandırılmasına Doğru Yol Partisi Grubu da taraftardır. Ancak, ne yazık ki, bu yeni 
tasarı 766 sayılı Kanun gibi teknik yönden bir mükemmellik arz etmemektedir. Sözü edilen her iki kanunun 
aksayan yönleri ıslah edilerek ve 766 sayılı Kanun esas alınmak suretiyle yeni düzenlemenin buna göre 
yapılması gerekirken, bu sistematik ve bu kanunlara bağımlılık terk edilerek, her iki kanun, rafa kaldırılmak 
suretiyle, çok hatalı yönleri ve noksanlıkları bulunan bir tasarı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen bu tasarının 
hazırlanmasında emeği geçen seçkin zevata Doğru Yol Grubu teşekkür eder. 
 
Tasarı çok süratli olarak komisyondan geçirilip, Genel Kurul gündemine alınmıştır. Sayın milletvekillerinin bu 
tasarıyı yeteri kadar inceleyebildiklerine kani değiliz. Şu hususu üzülerek belirtmek isterim ki, tasarı 
hazırlanırken 766 sayılı ve 2613 sayılı Kanun hükümlerini yıllardan beri uygulayan Yargıtay dairelerinin görüşü 
sorulmamış ve görüş alma ihtiyacı duyulmamıştır. Bunu da bir noksanlık olarak telakki ediyoruz. 
 
Tasarı üzerinde yaptığımız incelemede, hemen göze çarpan noksanlıkların birkaçına değinmek isterim. 
 
Kadastroya tabi tutulmaması gereken taşınmazların, amaçla ilgili 1 inci maddeden sonra gelen 2 nci maddede yer 
alması gerekirken, tasarının 16 ve 18 inci maddelerinde yer alması, kanun tekniğine aykırı bulunmaktadır. 766 



sayılı Kanundaki sistematik, çok daha mükemmel olduğu halde, bu sistemden hiç sebep yokken ayrılınmasını 
anlamak mümkün değildir. 
 
Tasarının 2 nci maddesinde, «Kadastrosuna başlanacak bölgeler, ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur» ibaresi 
bulunmaktadır. Burada, bir ıslahat yapmak gerekiyorsa, alışılmış ilan vasıtalarının tadadı gerekir. Kuralda açıklık 
olmaması, uygulayıcıyı tereddüde sevk eder. 
 
Tasarının 3 üncü maddesinin altıncı bendinde, kadastro ekibinde yer alan bilirkişilerin görevlerini yapmalarına 
engel teşkil eden memnuiyet halleri tadat edildiği halde, tapulama teknisyenleri ile mahalle ve köy muhtarları 
hakkındaki memnuiyetlere yer verilmemiştir. 766 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son bendinde yer alan bu 
hükmün, tasarının ilgili maddesine devredilmesi unutulmuştur. Bunu, önemli bir eksiklik olarak görüyoruz.  
 
Tasarının 14 üncü maddesine gelince: Tasarıda, eski uygulamaları tamamen değiştirecek biçimde yeni hükümler 
getirilmiştir. Getirilen hükümler, taraflar yararına yeni haklar bağlayacağından, yasanın yürürlüğe girmesinden 
önce verilen ve henüz kesinleşmeyen kararlar Yargıtay incelemesi aşamasında bozulacak, bu hal ise 
mahkemelerin işlerinin artmasına neden olacaktır. Bu hal, bazı haksızlıklara da sebebiyet verecektir. 
 
Ezcümle, 766 sayılı Kanunun değişik 33 üncü maddesi hükmünce, hiçbir belgeye dayanmaksızın, bir bütün olan 
taşınmazın ancak 20 dönümlük bölümünün, kazandırıcı, zamanaşımı zilyetliği yoluyla iktisabı mümkün ilken, bu 
tasarı ile 20 dönümlük norm terk edilmiş, sulu ya da susuz tefriki yapılmak suretiyle limit, 40 ve 100 dönüme 
çıkarılmış; diğer taraftan, 766 sayılı Kanunun değişik 33/4 madde ve fıkrası hükmünce, bir belgede, zamanaşımı 
zilyetliği ile iktisap edilebilecek taşınmazın yüzölçümü 50 dönümü geçemeyeceği kriteri kabul edildiği ve tüm 
uygulamalar bu doğrultuda olduğu halde, yeni tasarıda sınırlama getirilmemiştir. 
 
Öbür taraftan, 766 sayılı Kanunun değişik 33 ve 37 inci maddeleri hükmünce, devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan ve kamu hizmetime tahsis edilmeyen taşlık, çalılık, fundalık gibi yerlerin zamanaşımı 
zilyetliğiyle iktisabı, diğer bir deyimle mülk edinilmesi olanaksız iken, görüşülmekte olan tasarının 17 inci 
maddesi ille bu nitelikteki yerlerin mülk edinilmesine imkan sağlanmıştır.  
 
Bu uygulamanın sadece il, ilçe ve kasabaların imar planının dışında; yani köylerde yapılması eşitlik ilkesine 
aykırı bulunmaktadır. Zira, şehir civarında hak edilmiş bu gibi yerlerin derhal imar planı kapsamına alınmak 
suretiyle vatandaşın mağdur edilmesi mümkün olacaktır. Bu suiistimali engelleyici hükümlerin de birlikte 
görüşülmesi ve düzenlenmesi gerekirdi. 
 
Tasarının 19 uncu maddesinde getirilen yeniliğin, Kat Mülkiyeti Kanununun 52 nci maddesi hükmüyle uyumlu 
hale getirilmesi gerekir. 
 
Tasarının 20 nci maddesinin (A) bendinde «Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların 
yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise harita plan ve krokideki sınırlara itibar olunur» hükmü getirilmiş 
ise de, sözü edilen harita, plan ve krokinin yetkili kişilerce düzenlenmiş olması şartının getirilmemiş olması 
uygulamada birçok haksızlıklara neden olacaktır. Bu hususun uygulamada çok önemli olduğunu belirtmek 
isterim. 
 
Ayrıca, tasarının 20 inci maddesinin (B) bendi ile 766 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddelerinde öngörülen 
«Sabit sınır ve miktar fazlası» ilkesi terk edilmek suretiyle aşırı işgallere imkan sağlanmıştır. Tasarının 26 ncı 
maddesinde cümle düşüklüğü bulunmaktadır. Ayrıca, devralan yönünden düzenleme yapıldığı halde, davacının 
hakkını devretmesi halinde ne yapılacağı hususunda bir açıklık yoktur. Bu hususu bir noksanlık olarak işaret 
etmek isteriz. Yine bu maddede «Asli müdahil» deyimine yer verildiği halde, diğer maddelerde sadece 
«Müdahil» deyimi kullanılmak suretiyle kanun tekniği açısından uyumsuzluk yaratılmıştır. 
 
Tasarının 14 ve 45 inci maddelerinde yer alan vergi kayıtlarının hudut ve yüzölçümü olmadığına göre, bu 
kayıtlardan ne şekilde yararlanılacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. 
 
Tasarının 47 nci maddesinde, kanun ile düzenlenmesi gereken konular yönetmeliğe terk edilmiştir. 
Yönetmeliklerin kanuna uygun olarak çıkarılması gerekirken, burada, kanunda yer almayan birçok kanunun 
yönetmelikte yer alması amaçlanmıştır. Bu tür bir uygulamayı yadırgamakta olduğumuzu belirtmek isterim. 
 
Tasarıda sistem bozukluğu mevcuttur, birçok noksanlıklar göze çarpmaktadır, uygulamadaki zorlukları giderici 
açık hükümler getirilememiştir. Bu tasarı, sözü edilen her iki kanunu tamamen yürürlükten kaldıracak güçte bir 
kanun tasarısı mahiyetini taşımamaktadır. 766 ve 2613 sayılı Kanunların aksayan yönlerini de ıslah edici 



mahiyette değildir. Zilyetlik konusunda Hazineye ispat külfeti yüklemekle de, doktrindeki ilmi ilkeler ihlal 
edilmiştir. 
 
Ayrıca bu tasarı, vatandaşların, Hazine ve orman arazilerini işgal etmeyi özendirici bir nitelik taşımaktadır. Biz 
bir ölçüde bu kanunu temel kanunlardan biri sayıyoruz. Bunu genel güvenlikle ilgili bir kanun sayıyoruz, kamu 
düzeniyle ilgili bir kanun sayıyoruz. Bu bakımdan, bu tasarının, çok dikkatle ve hassasiyetle incelenerek yeniden 
düzenlenmesini arzu ediyoruz. Bu isteğimizde de samimi olduğumuzu beyan etmek isterim. 
 
Bana verilen kısa zaman dilimi içerisinde birkaç konuya değinmiş bulunuyorum. Grubumuz, bu tasarının layıkı 
veçhile incelenmesi ve noksanlarının giderilmesi için komisyona geri verilmesini tavsiye etmektedir. 
 
Yine bu vesileyle bir hususu daha burada tekrarlamak istiyorum: Bu tasarının aşağı yukarı 50'ye yaklaşan birçok 
maddeleri üzerinde önergeler verilmesi lazım gelen hususlar mevcuttur; fakat, bundan evvelki kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesi sırasında iktidar nedense, «Muhalefetten geliyor» diye hiçbir önergeyi kabul 
etmemiştir. Ya da, eğer bizim görüşümüz ve bizim önergelerimiz doğrultusunda bir düzeltme yapılmak 
isteniyorsa, bizim önergemiz göz ardı edilmek suretiyle iktidar kanadına mensup milletvekilleri tarafından 
verilen önergelerle o maddenin düzeltilmesi cihetine gidilmektedir. 
 
BAŞKAN- Sayın Bahadır, bitirelim efendim. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
 
Burada da önerge düzenlenmelidir. Ancak burada, yani tasarının tümü üzerinde yaptığımız konuşmalarda eğer 
haklı taraflarımız varsa, buna göre bir önerge verildiği takdirde grubumuz bu önergelere iştirak etmeyi arzu eder. 
 
Tasarının tümü üzerindeki noksanlıkları böylece sizlere açıklamış bulunuyorum. Sözlerimi bitirirken, grubum ve 
şahsım adına yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
 
SHP Grubu adına Sayın Metin Üstünel; buyurunuz efendim. 
 
SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; ülkemizin 
kalkınmasında ve yatırımların hızlandırılmasında en önemli konu, tapu ve kadastro konusudur. Avrupa ülkeleri, 
tapu ve kadastro işlerini bitirdiği gibi, güncelleştirme istemlerini de yapmaktadırlar. Bizim ülkemizde ise, 1934 
yılında yürürlüğe giren 2613 sayılı Kanunla, uygulama il ve ilçe belediye sınırları içinde bırakılmış ve bu sınırlar 
dışındaki taşınmaz malların kadastrolanmaları 1950 yılında yürürlüğe giren 5602 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlanmıştır. Daha sonra 5602 sayılı Kanun yerine 509 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe girmiş, o yasa da 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu yasanın yerine, halen yürürlükte bulunan 766 sayılı 
Tapulama Kanunu bulunmaktadır. Şimdi ise, hükümetin hazırlamış olduğu Kadastro Kanunu tasarısı, 
görüşülmek üzere Genel Kurula getirilmiş bulunmaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Kanun tasarısının genel gerekçesine baktığımız zaman, 2613 sayılı 
Kanun ile 766 sayılı Kanundaki bazı maddelerin bu tasarıda birleştirilmesinin ve her iki kanun maddelerindeki 
çelişkili durumların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı görülmektedir.  
 
Hepinizin malumları olduğu üzere, tapu ve kadastro konusunda en çok ihtilafı olan bir toplum durumundayız. Bu 
ihtilafların giderilmesi için bugüne kadar herhangi bir önlem alınmamıştır. Tapu ve kadastro işlemlerinin 
günümüze kadar halen yüzde 50 oranında gerçekleştirilmiş olması, toplumumuz için çok üzücü bir olaydır. 
Bütçe görüşmelerinde de bu konuları zaman zaman dile getirmiştim. İhtilafların halli için yapılması gerekenleri, 
önlemlerinin neler olacağını ve nelere öncelik verilmesi gerektiğini burada söylemiştim. Getirilen bu yasa 
tasarısı ile bazı konulardaki ihtilafların çözüleceği görülmektedir.  
 
Görüştüğümüz Kadastro Kanunu tasarısı ile acaba ülkemizde tapu ve kadastro ihtilafları ve kadastro işlemleri 
kısa sürede sonuçlandırılabilecek midir? İşte sorunun ana özü buradadır. Bu yasa tasarısı üzerinde iki yıldan beri 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu, uzun bir süredir. Acaba bu yasa uygulamaya geçerse kaç yılda sorunlar 
çözümlenebilecektir? Bu sürenin çok uzun yıllar alacağı endişesini taşımaktayım.  
 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamın başında da belirttiğim gibi, ülkemizde tapu ve kadastro 
işlemleri kısa sürede sonuçlandırılmazsa hiçbir alanda yatırım yapılamaz. Tasarıda, bu sorunu çözmek için 



yatırım yapılacak yerlerde kadastro işlemlerine öncelik verileceği belirtiliyor. Kanımca, bu durum uygulamada 
çok zorluk çıkaracaktır. Çünkü, tapu ve kadastro işlemleri kül olarak yapılmazsa, bölük pörçük ve yamalı bohça 
gibi olacağından, birçok sorun yaratacağının endişesini taşıyorum. Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP), 
projenin hedeflenen sürede gerçekleşememesi, tapu ve kadastro işlemlerinim kül halinde değil bölük pörçük 
yapılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bugüne kadar tapu ve kadastro görmüş bölgeler ile kadastro 
işlemlerinin dışında kalan yerlerde tekrar kadastro işlemleri yapılacaktır. Bölgenin kadastro işlemleri zamanında 
bütünüyle düşünülmüş olsaydı, şimdi ikinci bir işlem yapılmamış olacaktı. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tapu ve kadastro işlemlerinin bu kadar gecikmesi ve ihtilafların 
çok oluşu, acaba kanun sıkıntısından mı kaynaklanmış, yoksa Tapu ve Kadastro Kurumunun ihmalinden mi 
doğmuştur? Gördüğümüz kadarıyla bu kuruma gerekli özen gösterilmemiş ve devlet tarafından olanak 
tanınmamış, üvey evlat gibi bakılmıştır. 
 
Bütçe görüşmelerinde dile getirmiştim; Tapu ve Kadastro Kurumu bir yandan araç gereç sıkıntısı çekiyor, diğer 
yandan bütçeden yeterli para verilmeyerek, günün teknolojik gelişmesine ayak uyduramıyor. O zamanki, 
konuşmamda, Tapu ve Kadastro Kurumuna bir döner sermaye oluşturulmasını ve oradaki birikimlerle de gerekli 
araç gereç ve teknolojiyi geliştirmesini önermiştim. Üzerinde görüşme yaptığımız bu yasa tasarısında, döner 
sermaye oluşturulacağı belirtilmektedir. Ancak, bu tasarı ile getirilen döner sermayeli bütçe, Tapu ve Kadastro 
Kurumunun kendi gelişmesinde kullanmayacak, döner sermaye bütçesinde birikecek bu paralar başka yerlere 
aktarılacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde tapu ve kadastro işlemlerinin bu kadar gecikmesi, teknik 
personel yetersizliğinden, ya da mevzuattan kaynaklanmamıştır. Tapu ve kadastro işlemlerinin gecikmesi, Tapu 
ve Kadastro Kurumunun kısıtlı ve yetersiz bütçesinden kaynaklanmıştır. Eğer bütçe günün şartlarına uygun 
olsaydı, kurum her türlü araç ve gereçlerini tamamlamış olacağı gibi, bugüne kadar geciken tapu ve kadastro 
işlemlerini de tamamlamış olacaktı. 
 
Tapu ve Kadastro Kurumunun 1987 yılı bütçesi görüşülürken, sayın bakan o zaman, «Kurumun, devlet bütçesine 
100 milyar civarında gelir sağladığını» söylemişti. Bir kurum 100 milyar gelir sağlıyor; ama devlet bütçesine 
sağladığı gelirin ancak 1/6'sı civarında bir bütçeyi geri alabiliyor. Daha sonra da bu kuruma, «ülkemizin her türlü 
yatırımında can damarı olan tapu ve kadastro işlerini ivedilikle yap» diyoruz. 
 
Getirilen bu yasa tasarısı ile kuruma ne vereceksiniz? Belki de, döner sermayeli bütçe oluşturduk, diye söz 
edeceksiniz; ama bu yasa tasarısının bir maddesine bir fıkra ekleyerek de, bütçede biriken parayı, Tapu ve 
Kadastro Kurumuna yarar sağlamadan özel teşebbüslere aktaracaksınız... Döner sermayede birikecek parayla, 
Tapu ve Kadastro Kurumunun araç gereç eksikliğinin giderilmesinde, en son teknolojinin getirilmesinde ve 
personeline daha çok olanak sağlanmasıyla Tapu ve Kadastro Kurumunun başarılı olacağına inanıyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özal Hükümeti, her türlü devlet kurumlarını küçük düşürerek, başarısız 
diyerek, özele mahsus yasa çıkararak, özel teşebbüse devlet kurumumun gelirlerini peşkeş çekiyor. Tapu ve 
Kadastro Kurumuna geniş olanaklar tanırsınız, buna rağmen başaramaz ise, ancak o zaman özel teşebbüsü 
aklınıza getirebilirsiniz. Bu kuruma, döner sermayeli bütçeden çalışma şansını vermeden, getirilen yasa tasarısı 
ile bütçe, özel sektöre aktarılmak isteniyor. 
 
Diyelim ki, özel teşebbüs, Tapu ve Kadastro Kurumundan ihale ile iş aldı. Bu özel teşebbüs, teknik elemanı 
kendisi mi yetiştirecektir? Hayır, özel teşebbüs teknik personeli, kurumda yetişmiş insan gücünü kendi 
bünyesine kaydıracaktır. O zaman da kurum, yetişmiş personel sıkıntısı çekecektir. Dolayısıyla da kurum 
gittikçe gözden düşürülecektir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz mantıklı düşünelim. Kurum personel yetiştiriyor, döner sermayeli 
bütçeye kavuşuyor. Geriye ne kalıyor? Teknolojiye uygun araç ve gereç almak kalıyor. Parası var, yetişmiş 
teknik personel var; araç ve gereç alır, kısa sürede devreye sokar, tapu ve kadastro işlemlerini bitirir. Kurum 
olarak neden özel teşebbüse bu olanakları tanıyalım? 
 
Bugüne kadar Tapu ve Kadastro Kurumunda kadastro çalışmaları ihalesi olmadığından, kurum herhangi bir ihale 
yolsuzluğu şaibesi altında kalmamıştır. Yarın bunlar da olacak ve kurum zor duruma düşecektir. Belki de 
hükümet şunu söylemek isteyecektir: Ben özel sektöre verirsem, istihdam konusunda hareketlilik gelecek, özel 
teşebbüslere iş olanağı açılacak, diyebilir. İhale yaygın bir şekilde olacak mıdır? Hayır olmayacak; çünkü (A) 
tipi karne istenecek ve bu firmalar ihale tekelini eline alıp, istediği gibi at oynatacaklardır. Zaten şimdiden bazı 
ilçelerin kadastro işlemleri birkaç firmaya verilmiş bulunmaktadır. Belki de önümüzdeki günlerde istihkak 



isteyeceklerdir. Tasarıda getirilen ilgili madde ile döner sermayeden özel kuruluşlara pay verilmesi, getirildiği 
şekilde çıkar ise, verilecek bu payın ilk siftahı şimdiden o firmalara hayırlı olsun diyorum.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak bu yasa tasarısı ile getirilen maddelerin bir bölümü taşınmaz 
mal maliklerine iyileştirme getiriyorsa da, bunlar bu yasa içinde dolgu maddelerinden ileriye gidemez. Bu 
tasarının asıl amacı, tapu ve kadastro döner sermaye bütçesinin, ayrıcalıklarla bazı firmalara devlet eliyle 
aktarılmasını sağlamaktır. 
 
Bu tasarıdaki bazı maddeler kuruma, personele ve de tapu ve kadastro işlemlerinin hızlandırılmasına katkıda 
bulunmayacaktır. Sadece bu kurumun yapacağı ihalelerden öteye gitmeyecektir. Bu endişelerime cevap 
bekliyorum. Çalışkan, dürüst bürokrat ve teknisyenleri bünyesinde barındıran bu güzide Tapu ve Kadastro 
Kurumumuzu iktidarın insafına terk etmeyelim, diyoruz. Meclis olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Kurumu, 
teşkilat ve personeli ile güçlendirerek, ülkemizin dev sorunu olan tapu ve kadastro sorunlarının çözümü için 
teşkilatımıza gerekli araç, gereç ve en ileri teknolojiyi getirerek, ülkemizin bu sorunlarının kurum tarafından 
çözümlenmesini bekliyoruz. 
 
Bu duygularla grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Üstünel. ANAP Grubu adına Sayın İhsan Nuri Topkaya; buyurun efendim. 
 
ANAP GRUBU ADINA İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kadastro 
Kanunu Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz ve izah etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle yüce Meclisin siz saygıdeğer üyelerini saygı ile selamlarım. 
 
Avukatlık olan mesleğimde en çok sıkıntısını çektiğim, tapulama mahkemelerindeki davalar olmuştur. Dört 
yıldan bu yana bu Mecliste birçok kanunları çıkardık, yürürlüğe koyduk. Çok önemli kanunlar arasından bir 
tanesi de, şimdi görüşmekte olduğumuz Kadastro Kanunu Tasarısı olduğu inancı içerisindeyim.  
 
Türkiye'de kadastro tespitlerine 1934 yılında başlanmış, bugüne kadar bütün çabalara rağmen Türkiye'nin 
kadastrosunu gerçekleştirmek imkanı bulunamamıştır.  
 
1934 yılında çıkarılan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu yetersiz görülerek sonraki yıllarda iki defa 
daha kanun çıkarılmış; ancak bu kanunlar şekil yönünden Anayasa Mahkemesince iptal edilince, 1965 yılında 
766 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe konulmuş; o günden bugüne kadar 766 sayılı Tapulama Kanunu 
hükümleri dairesinde köylerdeki ihtilafların çözülmesine çalışılmıştır.  
 
Türkiye bir bütün olmasına rağmen, köylerimizde ayrı kanun, şehirlerde ve belediye hudutları içerisinde ayrı 
kanun uygulandığını yıllar yılı gördük. Bu bizim için büyük bir üzüntüydü. Bizden önceki iktidarlar da 
Türkiye'nin kadastrosunun yapılması lazım geldiğine kanaat getirmiş olmalarına rağmen, ayrı ayrı uygulanan bu 
kanunu bir türlü birleştirerek uygulamaya koyamamışlardır. 
 
Düşünebiliyor musunuz; aynı kişiye ait bir arazinin bir bölümü belediye hudutları içerisinde, diğer bir bölümü 
belediye hudutları dışarısında olduğu takdirde, bu arazi için ayrı iki kanun uygulanagelmistir. Belediye hudutları 
içerisinde olduğu takdirde 2613 sayılı Yasaya göre muamele icra olurdu, belediye hudutları dışında kalan ikinci 
bölümü için ise 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uygulanırdı. Bu kanunlar o kadar ayrı hükümler ihtiva 
etmekteydi ki, örneğin; 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulamasında ihtilaflar, tapulama mahkemelerinde 
hallediliyordu; 2613 sayılı Kanunun uygulamasında ise, umumi mahkemeler, asliye hukuk mahkemeleri bu 
görevi yapmaktaydı; yani ayrı ayrı mahkemelere davalar açılmak zorunda kalınıyordu; delillerin 
değerlendirilmesi ayrıydı, usuller ayrıydı. Aynı kişiye ait aynı yerdeki arazi için iki ayrı mahkemeye 
başvurmanın vatandaşı ne kadar sıkıntıya soktuğunu takdir edersiniz. İşte bu sıkıntıları gidermek amacıyla sayın 
hükümetimiz ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından iki yıldan beri sürdürülen çalışmalar bugün sonuç 
vermek üzeredir. 
 
Bu vesileyle çalışmalarda büyük hizmetleri geçen Tapu Kadastro Genel Müdürü Halim Çorbalı'ya, keza Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Hocamız Fikret Eren'e, yine Yargıtay’ımızın daha dün 
kurduğumuz Onaltıncı Hukuk Dairesinin şu andaki Başkanı İhsan Özmen Beyefendiye, yaptıkları bu 
çalışmalarından ötürü huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 
 
Bu kanun neler getirmiştir; zamanınızı fazla almamak için bazı önemli noktalara değinerek sözlerimi bitirmek 
istiyorum: 



 
Muhterem arkadaşlarım, eskiden 766 sayılı Tapulama Kanununa istinaden kadastro ekipleri köylere gittiği 
zaman, ormanla ihtilaflı olan bölgelerde Orman İdaresi, «Burası ormandır, sen o bölgeye girme» demek suretiyle 
ekip çalışmalarını engellemekteydi, o ormanın içerisinde kalan bağ, bahçe ve tarla haline getirilmiş arazilerin 
ölçümlerini tümüyle yapma imkanı olmuyordu, o araziler tespit dışı bırakılıyor ve ihtilaflı olarak yürümesi 
devam ediyordu. Şimdi ne oldu? Biz bunu tespit dışı bırakmamak için bu tasarı ile yeni bir hüküm getiriyoruz ve 
köye girildiğinde Orman İdaresiyle olan ihtilaflar da kökünden halledilecek ve çalışma alanındaki tüm arazinin 
ölçümü ve tapuya tescilleri yapılacak. Eskiden mahkemelerimiz «Orman bölgesinde kalmıştır» diye tespitleri 
iptal ediyordu, tespit dışı bırakıyordu; bu nedenle yapılan hizmetler hiçbir işe yaramıyordu. Bu kanunla bu 
sıkıntıları gidermiş olacağız.  
 
Ayrıca, 766 sayılı Tapulama Kanunundaki mevcut hükümlere göre, köyde kadastro çalışmaları yapılırken hak 
sahiplerinin itiraz hakkı yoktu. Ancak, çalışmalar bitirildikten sonra bir ay süre ile ilanlar yapılıyordu; bu 
ilanlardan bir ay sonra da itirazlar yapılıyor, itirazları itiraz komisyonları inceliyordu. Kanunda da ne zaman ne 
inceleyeceği belli değil, istediği zaman inceliyor, istediği zaman masasının gözünde saklıyor, uzun süre muamele 
icra etmiyor ve dolayısıyla vatandaşın işi sürüncemede kalıyordu. Bu getirilen yasa tasarısı ile buna basit bir 
şekil getirildi: İtirazlar sadece, belgeye müsteniden yapıldığı takdirde, itiraz komisyonlarına yapılacak ve bu 
tespit komisyonları köyden çıkmadan evvel bu mesele halledilecek, köyden çıktıktan sonraki itirazlar doğrudan 
doğruya mahkemeye yapılacak diye hüküm getirmek suretiyle, oradaki sıkıntıyı halletmiş olacağız. 
 
Keza, 2613 sayılı Yasa eskiden asliye hukuk mahkemesine dava açma zorunluluğu getirmişti. Orman 
kadastrosunda yerin kıymetine göre asliye hukuk, sulh hukuk mahkemelerine davalar açılıyordu. Şimdi bunların 
hepsi bir araya toplandı, bunların ihtilafları kadastro mahkemesinde halledilecek. Bir nevi ihtisas mahkemesi 
olan kadastro mahkemelerinde daha süratle bu işler hallolacaktır.  
 
Getirilen yasa tasarısı hakikaten büyük bir yaraya neşter vurmuştur, iyileştirici hükümler ihtiva etmektedir. 
Eskiden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün imkanları genel bütçeden karşılanıyordu, bugün döner sermayeli 
bir kurum halime getirilmiştir. Döner sermayenin gelirleriyle rahatça çalışabilecek ve kadastro çalışmalarını 
hızlandırabilecektir.  
 
Ayrıca, getirdiğimiz hükümlerle sadece Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile değil, özel teşebbüs marifetiyle de 
bu tespitler ve tahditler yapılacak, konular çabukça halledilecektir. 
 
Türkiye'nin yüzölçümü, bendeki bilgilere göre, 779 452 kilometrekaredir; bunun 210 bin kilometrekaresi orman, 
243 bin kilometrekaresi mera ve 276 bin kilometrekaresi de araziden ibarettir. Bunların kadastrosunun mutlaka 
bir an evvel yapılması zorunluluğu vardır. Bugün teknik değişmiştir; yeni açılan yollarımız, barajlarımız, 
köprülerimiz, kredi işlemleri, banka işlemleri hepsi bu kadastro işlemlerinin bir an evvel bitirilmesine 
bakmaktadır.  
 
Bu bakımdan, yüce Meclisin siz değerli üyelerinin bu tasarıya olumlu yönde bakacağınızı umuyorum. Bu 
Kanunun bir an evvel çıkmasından birçok vatandaşımız yararlanacaktır, ihtilaflar kısa dönemde çözümlenecektir. 
Ben, maddelere geçildiğinde anlayamadığımız, ihtilaflı konular olursa izahat vermek üzere sözlerimi bitirmek 
istiyorum.  
 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Topkaya. Buyurun Sayın Toprak. (DSP sıralarından alkışlar)  
 
DSP GRUBU ADINA ARİF TOPRAK (Niğde)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 590 sıra 
sayılı Kadastro Kanunu tasarısı üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına yüce Meclisi saygı ile selamlarım.  
 
Önce bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerek: Kanunların çıkartılması kadar adil uygulanması da şarttır.  
 
Şimdi, ülkemizdeki kadastro durumuna genel olarak bir göz atalım: Bugüne kadar, yani 42 yıl içinde kadastrosu 
yapılan toprakların sadece yüzde 40 olduğu bir gerçektir. Topraklarımızın yüzde 60'ının ise henüz kadastrosu 
yapılmamıştır; ancak, yapılmaya çalışılmaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, sorunları son derece fazla olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'de sadece 
ve sadece bir tek okulla yetinmesi doğru değildir. Bu konuda insan gücü etken olması lazım gelirken, etken 



olamamakta ve mali kaynaklar kendilerinden esirgenmesi nedeniyle, bu genel müdürlük, kadastro işlerine 
gerektiği gibi ilgi göstermesi gerekirken, bu ilgiyi gösterememektedir. Söylemiş olduğum eksiklikler ve 
noksanlıklardan dolayı bu genel müdürlük bugüne kadar topraklarımızın sadece ve sadece yüzde 40'ının 
kadastrosunu yapabilmiştir.  
 
Muhterem arkadaşlarım, 1986 yılı ile 1987 yılını göz önüne alalım: Bu yılarda Türkiye'de tapu ve kadastro ile 
ilgili olarak mahkemelerde bulunan dosyaların Yargıtay’a gelmesiyle, 1986’dan 1987'ye sarkan dosya sayısı 40 
bindir. Bu iş yükünün son günlerde farkına varıldığı için, Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesine ek olarak Onaltıncı 
Hukuk Dairesi kurulmak suretiyle bu yükün biraz hafifletilmesi ve buna bir çözüm getirilmesi için bir uğraş 
verilmesine rağmen, bu iki dairenin, 40 bin dosyanın içinden çıkmak için olağanüstü, insan gücünün ve insan 
beyninin dışında bir çalışma yapma zorunluluğu da bir gerçektir. 
 
Gerçi bu Kanun tasarısı bu davaların azaltılması, halledilmesi ve daha çok davanın gelmemesini içermektedir; 
ama düşününüz, bu iki mahkeme 40 bin dosyayı ne kadar zamanda neticeye bağlayabilir? Ayrıca, bu Kanunla 
getirilen diğer bazı konuları da göz önünde bulundurunuz. 
 
Kadastro işi bir ihtisas meselesidir. Bu konuda ihtisası olan, bu konuyu enine boyuna hilen kişilerce-ileride 
zorluk çıkmaması için mahkemelik durumları da göz önünde bulundurarak- tam tespitin yapılması şarttır. O 
nedenle, ihtisas sahibi kişilere sahip olmak için önce okuldan yetişmiş kişilerin sayısını artırmak lazımdır. 
Sadece bir tek Tapu ve Kadastro Okuluyla bu işi halletmek, zannediyorum kolay olmasa gerek. Gerçi bu konuda, 
kursta yetiştirilenler bazı imtihan ve testlere tabi tutularak eleman bulunmaya çalışılmaktadır ama, bunlar 
buradan almış oldukları bilgilerle tatbikatlara gittikleri zaman, oradaki tecrübeli arkadaşların yanında tatbikatla 
ilgili uğraşı vermek zorunda kalmaktadırlar. 
 
Mali kaynağın sınırlı olması başlı başına ayrı bir konudur. Grubum, «Bu Kanun rahatlık getirecektir» 
düşüncesine kani olmasına rağmen, kadastro işinin bu şekilde halledilebileceğini düşünmemiz yanlış olur. 
Devletin elinde büyük imkanlar var iken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde ve genel müdürlüğün 
ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulması konusunu şöyle bir gözden geçirir 
isek, Türkiye'de genel müdürlük dahil olmak üzere, bölge müdürlüklerinde kurulacak döner sermaye işletme 
müdürlüklerinin elde edecekleri kar, bağış ve benzeri gelirlerle ayakta durması sağlanmaya çalışılacaktır; bu ne 
demektir.  
 
Gerçi kanunun geneli içinde, bu kurum veya bu işletme sistemi kurulurken, devlet olanağından 300 milyonluk 
yardım veya bir sermaye konacak gibi bazı cümleler var. Bakanlar Kuruluna bu miktarı 5 katına kadar 
çıkartabileceği şeklinde yetki de verilmektedir; ancak, 5 katına çıkardığınız zaman 1,5 milyonluk bir sermaye ile 
yeni bir işletme kuracaksınız ve bununla Türkiye'nin kadastro meselesini halledeceksiniz. 
 
Ayrıca, genel müdürlükte kurulmuş olan döner sermaye işletmesinin, bir başka yöne sapması konusu da vardır. 
Bu konuda ne yapılıyor: Kurulmuş olan döner sermaye işletme müdürlüklerinin isterlerse dışarı ile ortaklaşa 
çalışabilecekleri de ima edilmektedir; bu nasıl bir ortaklaşa çalışmadır?  
 
Eğer, orada biriken paralarla, kar amacı güden yeni bir iş yapma sistemime gidilir ise- korkarım ki, gidilir, 
gidilmemesi en büyük temennimizdir- o zaman ne olur: Oraya ayrılan paralar da boşa gitmiş olur. 
 
Yıllardır, çıban gibi büyüyen bir sorun olan ve Türkiye'deki Türk çiftçisi Türk köylüsü ve Türk Ulusu acilen 
tapuya sahip olmak üzere-biraz önce Anavatan Grubu sözcüsü arkadaşımın da söylediği gibi- tapusu elinde 
olduğu zaman, kredi ve borç alma veya ipotek verme olanağı elinde olacağı için ve bu hakkın acilen kendisine 
verilmesini bekler iken, bu işlemin daha yıllarca sürüncemede kalacağı ve yıllarca bu şekilde devam edeceği 
korkusunu taşımaktayız. 
 
Sayın milletvekilleri, tasarıda döner sermaye işletmesi: kurulması öngörülüyor; ne olacak bu döner sermaye 
işletmesi kurulduğu zaman? Denilecek ki, siz buraya yardım edeceksiniz, karınızla katılacaksınız veya bilmem 
başka yön ve yöntemlerle katılacaksınız şeklinde bir sistem getirilecektir. 
 
Mesela, Türk Polisini Güçlendirme Vakfını ele alalım,-aslında bu işi yürütmek, yapmak, amacına ulaştırmak iyi 
bir şey- kim karakola gittiyse veya herhangi bir şekilde poliste bir işi varsa, «Sizin bu işinizi görebilmemiz için, 
bize acilen şu kadar yardımda bulunacaksınız, buyurun makbuzunuzu arkadaş» deniliyor.  
 
Aynı şekil burada yürütülür ise, tapunun kendisine aktarılış şekli nasıl olacak, eğer para vermezse veya böyle bir 
yardımda bulunmazsa tapu aktarılmayacak mı bu kişilere? 



 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu)- Döner sermaye işletmesidir, dernek değildir; bu bakımdan yardım 
toplayamaz. 
 
ARİF TOPRAK (Devamla)- Efendim, burada aynı şekilde, «Bağışlarla beslenecektir» şeklinde kaynak 
gösteriliyor. Bağış, yasalarımıza göre, dernek olsun veya olmasın, tüm kuruluşlara yapılabilen bir yardım 
şeklidir; bu konuda da mı aynı yola tevessül edilecektir? 
 
Şimdi benim korkum, ömrünü kıraç kesimde çalışmakla, geçim sıkıntısıyla geçiren, askerlik zamanı gelince 
askerliğini bu devlet, bu ülke, Türk Ulusu için yapan Türk köylüsü, ondan sonra da gelip karınca kararınca 
vergisini ödeyip, daha sonra da bunların karşılığı olarak, devletten beklemiş olduğu işler için de ayrıyeten bir 
para ödemek zorunda bırakılırsa-olanların ödemesi ayrı bir konu, parası olmayanlar da aynı şekilde para ödemek 
zorunda bırakılırsa- o zaman korkarım ki, bu Kanunu yanlışlıklarla dolu olarak çıkardığımız için, bu Meclise ve 
bu Kanunu çıkaranlara bir şeyler söylerler; korkum budur. İnşallah bunlar söyletilmeden uygulanır bu yasa. 
 
Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısında öncelikli kadastro yapma sistemi var. Öncelikli kadastro sisteminin; 
yani, kadastrosunun bitirilmesi sisteminin nasıl çalışacağı açık değil, öncelikli olması için nelerin gerektiğini, 
burada teker teker dercetmek, göstermek gerekirdi. Paranız var mı, bunu yaptırabilmek için ayrıyeten gider döner 
sermaye işletmesine parasını yatırırsınız; ondan sonra önceliği alırsınız, deniyor. Parası olan gidip parayı 
yatıracak ve öncelikli sistemi alacak ve işini bitirecek. Parası olmayan ise bekleyecek? Ne zamana kadar 
bekleyecek; sırası gelinceye kadar. Sırası nasıl gelecek, onu da bilemiyoruz. Eğer kabre kadar gelmeyecekse, vah 
o zaman o bekleyenlerin haline. Ben bunun adaletli bir şekilde yürütülmesini diliyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının uygulanma olanağı olan mahkemelerde ve Yargıtay'da birikmiş 
dosyaları ortadan kaldırmasını diliyoruz. Bu kanunu halkın sorunlarını azaltması yönünde, atılan bir adım olarak 
düşünüyoruz. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Acaba öyle mi? 
 
ARİF TOPRAK (Devamla)- Öyle düşünüyoruz.  
 
Bizlerin de geçmişteki uyarılarıyla bu hale getirilmiş; işlerin daha çabuk görülmesi, kangren haline gelmiş 
kadastro işinin bitirilmesi; hatta her yıl bütçeler görüşülürken dile getirilen toprak reformunun yapılabilmesi 
konusu- var; Türkiye'de Toprak Reformu Genel Müdürlüğü var, onun da yapılabilmesi için bu kadastronun 
acilen yapılması gerektiğini grup olarak düşünüyoruz. Bu bir gerçek. Geçen yılki konuşmamızda bu konunun 
üzerinde durmuştuk. 
 
Döner sermaye işletme müdürlüğünde birikmiş paralar serbest bırakılır, denetlenmez ve dışarı ile biraz önce 
sistemini söylemiştim- bir iş yapmaya kalkarsa, o işte şu meydana gelir: Adam, genel müdürlük veya bir başka 
işletme müdürlüğünde birikmiş paraları, kendisiyle ortaklaşa bir yatırıma yönelttiği zaman- telefonla veya devlet 
işbirliği ile zengin olma yolunu bulursa- bu da bir yanlışlık olacaktır. Zannediyorum, özelleştirmenin değişik bir 
şeklini Tapu Kadastroya getiriyor bu kanun tasarısı. O nedenle bunun önüne set çekilmesi gerekir.  
 
Sayın milletvekilleri son olarak şunu söylüyorum: Bu zamana kadar arkadaşlarımızın- muhalif olsun veya 
iktidarda olsun- söyledikleri sözler var: Davaların azaltılması, özellikle halkla devletin bu kadar çok karşı karşıya 
getirilmesi yönünden yapılan uyarı ve önerilerin katkısı olmuştur. Biraz önce saydığım aksaklıkların ve 
şüphelerin giderilmesiyle- bunu Genel Kurulda yapacağız- bu kanun tasarısının süratle uygulanmasını diliyorum.  
 
Bu kanun, ulusumuza ve ülkemize iyi uygulayacak ellere; lafzını ve ruhunu uygulamada vicdanıyla 
birleştireceklerin ellerine teslim edilmelidir. O şekilde yürütüldüğünde faydalı olacağı inancıyla, hepinize 
saygıları sunarım. (DSP ve SHP sıralarından akışlar)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Toprak. Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ali Dizdaroğlu, buyurun. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyor ve grupları adına konuşma yapan sayın konuşmacılara 
da, dileklerinden, temennilerinden veya tenkitlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının getirdiği özellikleri ve yenilikleri, affınıza sığınarak- bugün 
çok konuşma oldu ama- böyle önemli bir kanunda, sıralamadan, değinmeden geçemeyeceğim. 



 
Bildiğiniz gibi, ülkelerin maddi zenginliklerini oluşturan değerlerin başında, taşınmaz mallar gelir. Taşınmaz 
malları, gayrimenkulleri belirleyen, onları hukuki kimliğe kavuşturan en önemli işlem ise, hiç şüphesiz, 
tapulamadır. Türk insanının tutku ve inançları içinde, tapu ve tapulama müessesesinin müstesna bir yeri vardır. 
Tartışma ve çekişmelerden uzak bir tapulama, modern teknolojinin verilerine dayanan bir kadastro ile mümkün 
olabilir.  
 
Kadastro, taşınmaz malların geometrik şekillerini, sınırlarını, ölçü ve büyüklüklerini, hukuki durumlarını, teknik 
donelere ve güvenilir belgelere göre belirleme işidir. Taşınmazların, kadastroya dayalı tapulamaları sonunda; 
ülke toprakları, hukuki, mali, iktisadi ve güvenlik yönünden tam bir açıklık ve belirliliğe kavuşacağı için; vergi 
alınması, hukuki çekişmelerin çözümlenmesi, sanayi tesislerinin yapılması, altyapı hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi, turistik yapıların kurulması, daha hızlı, daha doğru ve daha güvenilir bir şekilde yürütülür. 
 
Ülkemizin her türlü arazi varlığı, 777 960 milyon dönüm civarındadır. Bunun 275 milyon dönümü işlenen tarım 
arazisini, 245 milyon dönümü mera arazisini, 200 milyon dönümü orman arazisini, 29 milyon dönümü çıplak 
dağ ve kayalık yerleri, 11 milyon dönümü su yüzeylerini, 6 milyon dönümü de yerleşim alanlarını 
oluşturmaktadır. 
 
Kadastrosu yapılması gereken bu arazinin, bugüne kadar, maalesef henüz yarısının bile kadastro işlemlerinin 
tamamlanamadığı görülmektedir. Tarım arazisinde gerçekleştirilen kadastro işlemi, yüzde 50 veya yüzde 60 
civarındadır. 
 
Hızla kalkınmakta olan ülkemizde, her türlü altyapı, sanayi, ticaret ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu 
kamulaştırmanın yapılabilmesi, tarım arazisinde gerçekleştirilen kadastro işlemlerine bağlıdır; bu işlerin, çok 
süratli bir tempo ile devamına ve tamamlanmasına bağlıdır. 
 
Tasarı, şehir kadastrosu, kır kadastrosu ayırımını kaldırmış, tek bir kadastro fikri getirmiştir. Ülkemizde, 1934 
yılından beri uygulanmakta olan 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, sadece, il ve ilçelerin, belediye 
sınırları dışında kalan kır topraklarının, kadastrosunun yapılmasını öngörmektedir. Hukuk devleti ile yönetilen 
hiçbir ülkede, kır ve kent kadastrosu şeklindeki ikili bir kadastro işlemine rastlamak mümkün değildir. 
Gerçekten, idari bir sınırın, ikiye ayırdığı toprak bütünlüğünün, bir kısmında başka bir kanunun, diğer kısmında 
bir başka kanunun uygulanması, her şeyden önce, hukuki eşitlik, teknik ve genellik ilkelerine aykırıdır. 
 
Medeni Kanunumuz, 910 ve müteakip maddelerinde, tapu sicili sistemini öngörmüş ve taşınmaz malların bu 
sicile kaydını emretmiştir. Taşınmaz mallarımızın, özellikle arazi varlığımızın, kadastro ve haritası 
tamamlanamadığı için, Medeni Kanunun öngörmüş olduğu tapu sicili de tam olarak gerçekleştirilememiştir. 
Bunun sonucunda taşınmaz malların alım ve satımı, daha çok tapu dışında yapılmıştır. Bu ise, tapu sicilinin 
aleniyeti, tapuya güven ve iyiniyet ilkelerini işlemez hale getirmiş; vatandaşlar arasındaki çekişme ve niza 
duracağı yerde; giderek artmıştır. 
 
Anayasamızın, mülkiyet hakkını teminat altına alan 35 inci maddesinde, Medeni Kanuna göre taşınmazlarda ilke 
olarak mülkiyet hakkını belirleyen, belgeleyen resmi sicil, tapu sicili, resmi belge, bildiğiniz gibi tapudur. Oysa, 
yukarıda da belirttiğim gibi, ülkemizde kadastrosu yapılmamış, sağlam bir tapuya dayanmayan, özel 
mülkiyetteki araziler çoğunluktadır. Hukuki ve idari hizmetlerdeki eksikliğe dayanan bu durum, vatandaşla 
vatandaş ve özellikle vatandaşla devlet arasında, neredeyse ebedi bir ihtilafa sebep olmaktadır. 
 
Gerçekten Osmanlı Devletinde tapu sicili sisteminin mükemmel anlamda olmayışı, Cumhuriyet döneminde ise, 
bu sistemin çeşitli sebeplerle tam olarak işletilememesi, özel mülkiyetteki tapusuz taşınmazların aidiyeti 
konusunda, Hazine, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kuruluşlarıyla vatandaş arasında sürekli uyuşmazlık 
ve dava kaynağı olmuştur. Yeryüzünde hiçbir ülkede, Türkiye'de olduğu kadar devletle vatandaş arasında, 
taşınmazlarla ilgili dava sayısı kadar uyuşmazlık görülmemiştir. Bunun sebebi, devletin ihmal ve kusuru sonucu, 
teşkilatını, kadastro ve tapulamasını kurup, tapusunu veremediği; fakat, aslında vatandaşa ait olan özel mülk 
taşınmazlar üzerinde, devletin veya diğer kamu kuruluşlarının mülkiyet iddia etmesidir. Halkın yıllardır ekip 
biçtiği özel mülk sahibi olduğu toprakların tapusunu, görevini yerine getiremediği için veremeyen devletin, bu 
ihmal ve kusuruna dayanarak, şimdi bunlar üzerinde ileri sürdüğü haksız mülkiyet iddiasına son verip; devletle 
halk arasındaki bu mücadelede, ihtilafın çözümlenmesinin artık vakti çoktan gelmiştir. Kadastro Kanunu 
Tasarısının başlıca amaçlarından birisi de, bu ihtilafı adil bir biçimde sona erdirmektir. Bu yönden tasarıda 
«yurtta sulh» fikri hakim kılınmıştır.  
 



Kanun tasarısı, demokratik hukuk devleti fikrinden hareket ederek, ne koyu bir şekilde devlet-Hazine menfaatini, 
ne de körü körüne fert menfaatini savunmuştur. Tasarıda devletin hakkı devlete, ferdin hakkı da ferde verilmiştir. 
Bu itibarla, hak ve hakkı belgeleyen ispat araçları, mahkeme teşkilatı ve yargılama usulü yönünden Hazine, 
orman ve vatandaş arasında eşit ve adil bir denge kurularak, Medeni Kanunun herkese tanıdığı ispat külfeti 
getirilmiştir. 
 
Bu amaçla, tasarı başlıca şu yenilikleri getirmektedir: Tasarıda kır ve kent topraklarında ayrı tarihlerde 
çıkartılmış ve nispeten farklı hükümler taşıyan, 2613 sayılı Kanunla yapılan kent topraklarındaki kadastroyla, 
766 sayılı Kanuna göre yürütülen, bu kadastrosu belirtilmiş tek bir kadastro hakim kılınmıştır.  
 
Devlet, özellikle Hazine ve ormanla vatandaş arasında, demokratik hukuk devleti fikrine uygun olarak eşitlik 
getirilmiştir. 
 
Kadastro ve tapulamanın, kalkınmış ülkelerdeki en çağdaş ve modern teknikler alınmak suretiyle, en kısa 
zamanda yapılması öngörülmüştür.  
 
Uyuşmazlıkların hızla çözümlenmesi için, kadastro mahkemelerinin kurulması ve bu mahkemelerde daha süratli 
bir yargılama usulünün uygulanması sağlanmıştır. Uygulamada işlerin uzamasına sebep olan kadastro 
komisyonlarına itirazın, kadastro ekibi kadastro çalışma alanından ayrılmadan önce yapılması ve bir sonuca 
bağlanması usulü getirilmiştir.  
 
Tapusuz taşınmazların zamanaşımı, zilyetlik yoluyla kazanılmasında, eski kanunlarda olduğu gibi, belgeli ve 
belgesiz, yani sırf zilyetlik yoluyla kazanma yolları aynen muhafaza edilmiştir. 
 
Bu kanunlarda- kanaatimizce- görülen en büyük eksiklik, zilyetlik yoluyla kazanılacak toprağın niteliğinin ayırt 
edilmemiş olması, böylece sulu toprakla kuru toprağın bugüne kadar, birbiriyle ekonomik yönden eşdeğerde 
görülmesidir. Oysa, tarım ekonomisi ve işletmecilik ilkeleri yönünden sulu toprakla kuru toprak çok farklı değer 
arz eder. Sulu toprak çok daha verimli, kuru toprağın ise ülkemizde genellikle bir yıl işlenmesi, müteakip bir yıl 
nadasa bırakılması düşünüldüğünde, iki tür toprak arasında fark bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi bugün uygulamada ve halen Yargıtay 7 nci Hukuk 
Dairesinde 1984'den bu yana 41 bin dava dosyası sıra beklemektedir. Tapulama ve kadastro mahkemelerinde ve 
tapulama komisyonlarında 300 binden fazla tutanak itirazlı veya davalı durumdadır. Dava dosyaları, 
mahkemeler, Yargıtay ve kadastro müdürlükleri arasında sürekli dolaştırılmaktadır. Yargı mercileri, tutanaktaki 
imza noksanlığı sebebiyle, yıllardan beri mahkemelerde görülen 200 binden fazla dava tutanaklarını tapulama 
müdürlüklerine devretmiş ve halen bunlar da sürüncemede beklemektedir.  
 
İşte bu nedenle, bunların da ışığı altında getirilen bu tasarı, bir tasfiye kanunu tasarısı niteliğindedir. Bu kanun 
tasarısı, 17 nci dönemin çıkardığı halka, vatandaşa hizmet götürecek, daha doğrusu vatandaşın devletle olan 
sürtüşmelerini azaltacak ve gerçekten vatandaşı rahatlatacak bir kanun tasarısıdır. Yüce Meclisinizin desteğini 
istirham eder, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. 
 
Başka söz isteyen var mı? 
 
SALİH ALCAN (Tekirdağ)- Söz istiyorum.  
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Salih Alcan.  
 
SALİH ALCAN (Tekirdağ)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çıkacak olan bu kanun tasarısından Türk 
köylüsünün çok hizmet beklediğini düşünerek, bu kanun tasarısının memleketimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum. 
 
Bu kanun tasarısı içerisinde, şahsen, tapu senedinin manasının büyük olduğunu, her vatandaşın, «Mal canın 
yongası» misali, mevcut gayrimenkulünün sınırlarının tam teşekkül edilerek, tapu senedinin cebinde bulunması 
onu rahatlatır ve onun güvencesini ortaya çıkarır.  
 
Hisseli senetlerin yaşamda çok büyük kargaşalıklar ve zararlar getirdiğini hepimiz biliyoruz. İlgili resmi 
makamlara bunları takdim ettiğimizde, karşımıza çıkan bürokratik engelleri de biliyoruz. Aynı zamanda, Orman 



Genel Müdürlüğü kadastro ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bugüne kadar müşterek çalışmadığından, her 
iki yönde bulunan vatandaşlarımızın güçlükler içerisinde bulunduğunu biliyoruz ve bunların müşterek 
çalışmaları neticesinde birçok sorunun halledileceğini de tahmin ediyoruz ve öyle olmasını istiyoruz. 
 
Tapu kadastro mahkemelerinin sağlıklı soruşturmasıyla, senelerdir mahkemelerde bekleyen dosyaların 
bitmesiyle, köylümüzün adliye kapılarına gitmemesini sağlayacağız. Bu konunun da çıkacak olan bu kanun 
tasarısı neticesinde azalacağını ümit ederiz.  
 
Tapu kadastro işlemlerinin, teknik elemanlar, sağlıklı ve bilinçli insanlar tarafından yürütülmesinden yanayız. 
Teknik elemanların yetiştirilmesi güçtür. Bu elemanlarımız yetiştiği zaman, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
vermiş olduğu aylık yetmiyor ise, bugünün şartlarına göre bu teknik elemanların maddi güçlerinin de 
desteklenmesinden ve ona göre bu çatının altında çalıştırılmasından yanayız. Teknik okullarımızın sayılarının 
artırılarak, bu okullardan mezun olan elemanlara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sahip çıkmalıdır. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün maddeten güç şartlarda olduğunu biliyoruz. Hükümetimizin, bu güç şartları 
yenmek için maddi yönden kendilerine destek olmasını istiyoruz. 
 
Senelerdir kadastrosu yapılmayan köylümüzün beklentisinin bitmesi dileğiyle, bu kanun tasarısının olumlu 
olduğunu söyler, yüce Meclise saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
 
Devlet Bakanı Sayın Tınaz Titiz; buyurun efendim. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Sabrınızı taşırmaksızın, görüşmekte olduğunuz 590 sıra sayılı Kadastro Kanun Tasarısının bazı noktaları 
hakkında hükümetimiz görüşlerini de sizlere arz etmek istiyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, memleketimizde sosyal, ekonomik, teknik ve hukuki alandaki gelişmelere paralel olarak 
toprak- insan ilişkileri de her geçen gün önem kazanmış ve bu önem gittikçe de artmaktadır. Hızlı şehirleşme, 
imar hareketleri, yol, baraj, sulama, araziye ilişkin vergi ve kredi problemleri, kamulaştırma, en önemlisi arazi 
ihtilaflarının süratle çözümlenmesi, Türkiye kadastrosunun bir an evvel bitirilmesini gerektiren en önemli 
sebeplerden birkaç tanesidir.  
 
1987 bütçe müzakereleri sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğum konuşmamda, kadastro 
hizmetlerinin süratle sonuçlandırılması için TÜBİTAK koordinatörlüğünde, üniversitelerden, meslek 
odalarından ve bu konudaki profesyonel kuruluş temsilcilerinden oluşan geniş tabanlı bir çalışma grubunun 
kurulduğunu ve Harita Kadastro Reform Projesi adı altında bir proje hazırlandığını açıklamıştım. Bu projenin bir 
taraftan da çapraz kontrolü için, bir de «Tapu Kadastro Hizmetlerinin Yavaş Yürümesinin Nedenleri» veya 
«Niçin Yavaş Yürümüş Olduğunun Nedenleri» adı altında ayrı bir analiz çalışması da yapılmış bulunmaktadır. 
Bu iki çalışma sonunda, Harita Kadastro Reform Projesinin yasal tedbirler bölümü dikkate alınarak, yeni bir 
kadastro kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Yasa, projenin belli bir parçasıdır. Diğer bölümleri termin planına göre 
buna uygun olarak yürümektedir. Demin, grupları adına konuşma yapan arkadaşlarımdan bir veya ikisi yasanın 
uygulanmasının önemli olduğunu, ama bunun sadece yasayla temin edilemeyeceğini belirttiler. Kendileri son 
derece haklıdırlar; ancak söylediğim gibi, burada görüşmekte olduğumuz yasa bütünün bir parçasıdır. Bütün 
reformu sadece burada çıkaracağımız yasaya yüklemek ve ondan beklemek doğru değildir. Diğer parçaları buna 
uygun olarak, aşağı yukarı, bir seneden bu yana yürütülmektedir. 
 
Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu yasa tasarısı hakkında, bazı bilgiler sunmak istiyorum: Öncelikle şunu arz 
etmek isterim ki, bu tasarı sadece bürokrasi içindeki birkaç eleman tarafından değil, aşağı yukarı iki yıllık süre 
içinde üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve Yargıtay’ın bu konuyla ilgili 
dairelerinin çok değerli ve tecrübeli uzmanları tarafından oluşmuş bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. 
 
Kalkınma planları ve yıllık programlar ve Harita Kadastro Reform Projesinin şehirlerde 2613, köylerde 766 
sayılı iki ayrı yasanın uygulanmasının sakıncalı olduğu konusunda görüşler yer almıştır. Yeni yasa tasarısında bu 
kanunlar birleştirilmiş ve tek yasayla tüm kadastronun yapımı sağlanmış olacaktır. Yani diğer bir deyimle, 
şehirlerde ve köylerde bir tek tip yasa uygulanacaktır. Ayrıca, bu tasarıda hükümet programımıza uygun olarak iş 
basitleştirmesi, ihtilafların süratle ve basit incelemelerle çözümlenmesi konusunda önemli tedbirler de 
getirilmektedir. 



 
Kıymetli milletvekilleri, vatandaşlarla orman ve Hazine arasındaki davaların en alt düzeye indirilmesi ve 
davaların hak sahipleri lehine kısa sürede çözümü için ilave hükümler getirilmiştir. İhtilafların kadastro 
komisyonlarınca süratli ve yerinde çözümü sistemi benimsenmiştir. Kadastro davalarının süratle 
sonuçlandırılması için usule ve esasa yönelik yeni tedbirler düşünülmüştür. Emek ve masraf sarfıyla imar ve ihya 
edilen toprakların ihya edenler adına tescili ve milli ekonomiye katkıları sağlanacaktır.  
 
Kıymetli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Kurumuna, bundan evvelki iktidar dönemlerinde, bundan evvelki 
yıllarda gereken önemin verilememiş olduğu bir vakıadır; bunu aynen kabul ediyorum. Nitekim, bunu düşünerek 
bundan evvelki bütçe görüşmelerimiz ve ondan evvelki yılın bütçe görüşmeleri sırasında da Genel Kurulumuza 
arz ettiğim hususlar muvacehesinde, demin bahsettiğim taraflardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bu 
hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabileceği, bu kıymetli kuruma layık olduğu değerin daha iyi nasıl verilebileceği 
incelenmiştir.  
 
Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilebilmesi için, döner sermaye teşkili suretiyle mali kaynak sağlanması 
sistemi öngörülmüştür ve zannediyorum ki bu, yasanın en önemli hususlarından bir tanesidir. Biriken bu 
paraların, başka yerlere transferi şeklinde, demin grubu adına konuşma yapan arkadaşımın belirttiği endişeye 
hiçbir şekilde katılmıyorum. Böyle bir transfer imkanı yasal olarak mümkün değildir. Bu paraların, yapılmış olan 
proje uyarınca, o projedeki kalemlere sarf edilmek mecburiyeti vardır.  
 
Tapusuz taşınmazların edinilmesinde hakkın ispatı kolaylığı getirilerek, Hazine ve şahıs arasındaki ihtilafların 
azalması sağlanacaktır. Hepimizce malum olduğu üzere, şu anda muhtelif mahkemelerde, bu yüzden devam eden 
davaların büyük bir çoğunluğunun kaynağı, kökeni budur. İşte bu amaçlarla Yargıtay Onaltıncı Dairesi kurulmuş 
ve ayrıca bu yasadaki dava düşürme veya sonuçlandırma önlemleri getirilmiş bulunmaktadır. 
 
Harita üretiminde modern teknolojiden yararlanılarak, bilgisayara dayalı sistemlerden yazılım ve donanımlar 
sağlanarak, dünyadaki gelişmeler izlenebilecek ve uygulamaya konulacaktır. Bunun için gerekli sistemler 
kurulacaktır. Yasaların imkan verdiği en geniş ölçüde, özel sektörden yararlanılacak ve gelişmesine yardımcı 
olunacaktır. Ancak, bugüne kadar ihale olmadığı için, hata da yapılmadığı fikrine, müsaadenizle katılmayı 
mümkün görmüyorum. İş yapılmazsa hata da yapılmaz fikri, herhangi bir icraatın temeli olarak alınamaz. İhale 
yapılacaktır; ancak ihaleler dürüst yapılacaktır. Mesele, bürokrasiyi iktidardan korumak değildir; iktidarın 
icraatını bürokrasi eliyle verimli olarak, düzenli biçimde, namuslu biçimde yapmaktır.  
 
Anavatan hükümetinin felsefesine uygun olarak, proje içindeki öngörülen tüm kadastro hizmetlerinin, mümkün 
olan en geniş ölçüde, özel sektör tarafından yapılacağı da düşünülmektedir. Bu suretle devletin, milletin işlerinin 
millet tarafından, onun yaratıcılığından yararlanılarak yapılması fikri, bu tasarının hazırlanmasında etken 
olmuştur. 
 
Kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlamadan önce, iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi, öncelikli kadastro meselesidir. Yatırımlar dikkate alınarak, kadastrosu yapılacak bölgeler bir anaplana, 
master plana uygun olarak belirlenecektir. Dolayısıyla yatırım yapılacak alanlara öncelik verilmesi keyfen değil, 
master plan uyarınca yapılacaktır; yoksa, parası olanların kadastro hizmetlerinden daha öncelikli yararlanacağı 
anlamına alınmaması gerekmektedir. 
 
İkinci düzeltmek istediğim nokta; imar planlarının kapsadığı veya kamulaştırma yapılacak alanlarda bulunan 
taşınmaz malların özel olarak kadastrosu yapılarak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının öncelikle karşılanacağı 
konusudur. Bu da demin söylediğim aynı sonucu vermektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, arkadaşlarım içinde son derece faydalı eleştiri yapanlar da oldu; 3 ve 26 ncı maddeler 
hakkındaki eleştirileri gayet haklı buluyorum. Bu yönde getirilecek önergeleri, hükümet olarak 
destekleyeceğimizi arz etmek istiyorum. 
 
Diğer taraftan, bu yasanın bir tamamlayıcısı durumunda olan Harita Kadastro Tapu Bilgi Sistemi Kanun 
Tasarısı, vaktin çok darlığı dolayısıyla henüz komisyonlara intikal edememiş ve görüşülememiştir. İnşallah, 
önümüzdeki yasama döneminde, bu kanun tasarısı da komisyonlarda görüşülerek, bu yasanın bir tamamlayıcısı 
olarak yüce Meclisin huzuruna gelecektir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısının milletimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı 
inancımla birlikte, hepinizi saygılarımla selamlıyor, hürmetler ediyorum. (Alkışlar) 
 



BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
 
(DYP sıralarından «101'i arayın Sayın Başkan» sesleri) 101 aranacaktır efendim. 
 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
KADASTRO KANUNU TASARI 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel İlke 
 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların 
sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni 
Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kadastro Çalışmaları 
 
Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 
MADDE 2- Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil 
eder. 
 
Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı 
bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. 
 
Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi 
ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkan, birinci sorum; maddenin birinci fıkrasında, «Her ilin merkez ilçesi 
ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder» deniyor. Bir ilin diğer bir il 
ile veya bir ilçenin diğer bir ilçe ile idari yönden sınır anlaşmazlığı olduğu hallerde, bu bölge nasıl tespit 
edilecektir? 
 
İkincisi, maddenin son fıkrasında «... alışılmış vasıtalarla duyurulur» diye genel bir tabir var. Tatbikatta bu 
vasıtalar hangileridir? Bunların da açıklığa kavuşmasında yarar vardır. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, sayın milletvekilimizin sormuş 
olduğu birinci soru, çalışma alanlarıyla ilgili olup, tasarının 4 üncü maddesinde işlenmektedir.  
 



İkinci sorudaki «alışılmış vasıtalarla» tabirine gelince; bazı yerlerde gazete, radyo, televizyon vesaire gibi 
haberleşme araçlarının dışında, belediye hoparlörleri veya o yöreye özgü birtakım haberleşme araçları olabiliyor, 
onlar kastedilmekledir. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 
MADDE 3.- Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. 
 
Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, yerine 
kanuni vekili katılır. 
 
Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı 
bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 
 
Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti 
bulunmaması gerekir. 
 
Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mülki 
amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir.  
 
Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin 
çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia 
edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak 
dinlenemezler. 
 
Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın 
mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin 
bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır. 
 
Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından 
atanırlar. 
 
Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere 
münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge 
rakamının, bütçe kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı olduğu 
Bakanlığın onayı ile hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek ayrıca 
ödenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Söz istiyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Sözümün sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim de, komisyon ve sayın bakanımız belki bir hazırlık yaparlar. 
Bence, bu maddenin tamamen geriye çekilip, yahut da çekilmese bile şurada meşgul olunup, yeniden 
düzenlenmesi lazım. Bunu, hazırlık için, bir ikaz diye söyledim.  
 
Bu maddenin her şeyden önce tertibi bozuk. Kadastro işlerini arazide yapacak olan iki tane ünite var; kadastro 
komisyonu ve kadastro ekibi. Sanıyorum ki kadastro komisyonu, kadastro ekibinin üstünde bir mevkide olan 



birimdir. Bu bakımdan tertip bakımından, bir kere kadastro komisyonu için söylenen fıkra veya cümleleri 
maddenin üstüne almak, daha sonrada kadastro ekibini tarif etmek lazım. Yani, bir tertip bozukluğu var.  
 
Şimdi de madde üzerindeki fikirlerimi arz edeyim: Kadastro ekibi nasıl teşekkül ediyor? Maddede «Kadastro 
ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle ve köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur.» deniyor; çok güzel. 
Muhtar, bir diğer kadastro ekibinde görevli ise, onun yerine bir başka ekipte de muhtarın yardımcısı olacak. Eğer 
orada üç tane, beş tane ekip varsa, onu bilmiyoruz, ne olacak? O meçhul.  
 
Bir de, «Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde 
altı bilirkişi...» her ekibe, eğer ekip çoksa üçe indiriliyor. «... çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması 
halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.» deniyor. «Ayrıca» değil, «çok olması halinde de bu bilirkişi üçe 
indirilir» demek lazım gelir. 
 
Şimdi burada, belediyesi olan yerlerde belediye meclisini anlıyoruz; fakat «köylerde ise köy derneği»nden 
maksat nedir? Bu köy derneği nedir? Köylerde, köy kalkındırma kooperatifleri var, bunu duymuşuzdur, ama bazı 
köylerde dernek var, bazılarında yok, ne olacak o zaman? Bazı köylerde de üç tane, dernek var; köyü 
güzelleştirme derneği, köyün sağlığını koruma derneği, köy okulunu bilmem geliştirme, güzelleştirme, boyama, 
badana etme derneği; bunlardan hangisi katılacak? Maddede açıklık yok. Binaenaleyh, bence «köy derneği» 
dememek lazım. Bence en iyisi, mademki maddede belediyesi olan yerlerde belediye meclisine atfediyor, 
köylerde de ihtiyar heyeti olmalıdır. Bu bakımdan da yanlış. Çünkü, her köyde, köy ihtiyar heyeti vardır.  
 
Seçilen bilirkişilerin yaşı 40 olacak. Niye 30 olmasın? Mademki koşulu koymuşuz, kısıtlı olmayacak, yüz 
kızartıcı suçu olmayacak-zannederim köy muhtarları 25 yaşını geçenler arasından seçiliyor- buradaki bilirkişiliğe 
seçeceğimiz kişileri, niye o köyden 30 yaşını, hatta 25 yaşını geçmiş olanlardan seçmiyoruz? 
 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu)- Yaşı itibariyle araziyi bilecek. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Bunları ben sadece aklıma takılan konular olduğu için ikaz mahiyetinde 
söylüyorum, bakınız, mesela «köy derneği» cümlesine siz hak verdiniz, herhalde bunun için de hak verecek 
olanlar vardır içinizde.  
 
Sonra bir başka konu var: 3 üncü madde komisyonda görüşülürken maddenin altına şu ibare ilave edilmiş ve çok 
yerinde olmuştur. Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen 
çalıştıkları sürece 1 inci derecenin son kademesindeki memurun gösterge rakamının o yılki katsayıyla 
çarpımının-ki, katsayı bu sene 66'dır, yani, 1 400 göstergeyle 66 katsayısının çarpımı olan 92 400 liranın- yarısı 
olan, yani 46 200 lira aylık ödenek vereceğiz. Güzel, biz de kabul ederiz. Şimdi, yalnız şu var: Kadastro 
komisyonları daha oraya gelmedik onu tertiple ilgili konuşmalarımı yaparken söyleyecektim; ama şimdi 
söyleyeceğim kimlerden teşekkül ediyor: «Kadastro müdürü...» güzel, «... veya yardımcısının başkanlığında,-ya 
müdür, ya da yardımcısı başkanlık yapacak- bir kadastro üyesi ve...»-bu kadastro komisyonundaki, bir kadastro 
üyesi meçhul, kim, nasıl seçilecek, niteliği nedir, koşulları ne olacak belli değil- itirazın mahiyetine göre, kontrol 
mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine 
fen kontrol memuru katılır.»  
 
Şimdi, demek ki, komisyonlarda çalışanlara bir ödenek verilecek. Ayrıca burada «veya kadastro hizmetlerimde 
görevli personele de arazide çalıştığında verilecektir» denildiğime göre, bu kadastro hizmetlerinde görevli 
personel, aynı zamanda kadastro ekibidir de. Şimdi kadastro ekibini demin saydım. Kim? «En az iki kadastro 
teknisyeni» güzel o zaten arazide çalışırsa bu ücreti alması lazım, «Mahalle veya köy muhtarı» o da alacak. Köy 
muhtarına ayrıca maaş da veriyoruz. 
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, lütfen toparlayın efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Demek ki, araziye çıktığı zaman bir maaşta oradan alacak.  
 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) – Kadastro personeline ödenecek para bu.  
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, lütfen bitirelim efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Ona demiyorsa iyi. O konuda anlaştık. Ancak, bir şeyi daha belirtmek 
istiyorum. Beni lütfen sabırla dinleyin. Diğer maddelerde az konuşacağım; fakat burada bahsi geçen 1 400 X 66 
katsayısının çarpımından çıkan 92 400 liranın yarısı olan 46 200 lira bunlar arazide çalıştığı zaman her birine 46 



200 lira verilecek, helal olsun, bana ne, imkan bulacaksınız vereceksiniz; ama bu memurlardan bazısı 7 nci 
derecededir, bazısı 8 inci, bazısı 9 uncu, bazısı da 5, 3, 4, 1 inci derecededir. Bu derecelerde olan hizmetliye de 
aynı parayı vereceksiniz, müdürüne de; 5 inci derecedeki memuruna da, aynı parayı vereceksiniz. Belki onay 
alınmak suretiyle arazide çalışan... 
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, bitirelim efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Belki kadastro memuru bir iki ay odacısını da gönderecek. 
 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana)- Sayın Nalbantoğlu, Başkan size söylüyor. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)- O da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, 11 inci dereceden bir 
memursa, o da alacak, ki burada bir eşitsizlik de olacaktır. Bunu da arz edeyim.  
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, bitirelim lütfen efendim. Sürenizi çok aştınız. 
 
ATİLLA SIN (Muş)- Konuşmak için mi çıktın oraya? 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Hiç konuşma. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Grup adına konuşayım mı Sayın Tutum? 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Sayın Başkan, şahsı adına çıktı. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Grup adına konuşmasını kabul ediyorum. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Grup adına konuşuyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
 
BAŞKAN- Efendim, grup adına devam ediyorlar. Grup adına yapılan konuşma süresi kadar konuştular, zaten o 
da bitmek üzere efendim.  
 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)- Şimdi, bu maddede unvanları belirtilen memurlar, kadastro komisyonuna 
girenler. Bunların sıhriyet koşulları ne, nitelikleri ne olacak belli de değil. 
 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu)- Onlar belli; Medeni Kanunda hepsi var. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)- Ben yine tatlıya bağlayayım; grup adına diye on dakika daha uzatırım. 
Sayın Bakanım da zaten burada itiraf ettiler; bu maddeye bir çok grup sözcü de değinmiş; fakat, dolayısıyla 
bunu, şu kanunun görüşmemizin süresi sonuna kadar sayın komisyon geri alsa, orada yeniden düzenleyip de 
getirse çok memnun olurum. Aksi takdirde oy vermeyeceğiz tabii. 
 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu.  
 
Sayın Bahadır, buyurun efendim. 
 
NİHAT AKPAK (Sakarya)- Süreyi çok aşıyorlar Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Merak buyurmayın efendim. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamda da belirttiğim üzere, burada 
bilirkişiler için memnuniyet hükmü getirilmiş. Bu hüküm getirilmiş ama, diğer teknisyen, muhtar ve diğer 
görevliler için memnuniyet hükmü getirilmemiştir. Eski 766 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasında 
şöyle bir hüküm var: «17 nci maddede gösterilen memnuniyet hükmü, tapulama teknisyeni ve-tabii yardımcısı 
kalktı- yardımcısı ile muhtar ve belediye başkanı ve bunların yerine kaim olanlar hakkında da tatbik olunur.» Bu 
memnuiyetler 17 nci maddede zikredilmiştir. 
 



«Bilirkişi seçilen kimseler: (a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşlerine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin 
usul ve füruuna ait gayrimenkullerin tespitinde, 
b) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında davası bulunanlar, 
c) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlere (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar, 
 
Bilirkişi olarak dinlenemezler.» denilmektedir; ama, bu kanunda eksik olan bir şey var; görevli olanlar hakkında 
hiçbir mani hüküm uygulanmıyor. Bunun bir önerge ile getirilmesinin uygun olacağını düşündük. 
 
Bu erikliği ifade etmek için söz almış bulunuyorum. 
 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
 
MEHMET SAİT EROL (Hakkari) – Sorum var Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Erol 
 
MEHMET SAİT EROL (Hakkari)- Sayın Başkanım, 3 üncü maddenin son bendinde, kadastro komisyonlarında 
veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 
sayılı Yasaya dayanarak 1 inci derecenin son kademesi üzerinden, çalıştığı günlere münhasır olmak üzere aylık 
veriliyor.  
 
Malumlarınız olduğu üzere yakın bir zamanda bu Mecliste geçmiş olan Erken Emeklilik Yasasında olduğu gibi, 
657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre öğrenim durumu nazarı itibara alınarak değerlendirme yapılmıştır.  
 
Burada, arazide çalışmaları normaldir ve karşılığını da almaları normaldir; ama, burada deyimi değiştirirsek 
acaba daha uygun olmaz mı? Çünkü tasarıda, «... tespit edilecek miktarda aylık ödenek, ayrıca ödenir.» 
denmektedir. «Aylık Ödenek» demeyelim de, «tazminat mahiyetinde» diyelim. Çünkü, «ödenek» dendiği zaman 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırı olmuş oluyor. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, burada maddenin son fıkrasının son 
cümlesine dikkat edilirse, «... Bakanlığın onayı ile hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek 
miktarda...» deniyor; dolayısıyla adı her ne olursa olsun, önemli olan burada hizmet, tahsil süresi vesaire gibi 
şeylerin dikkate alınması önemli değil. Burada, orada fiilen yapılmış olan işin ağırlığı söz konusudur. O 
bakımdan herhangi bir karışıklık mevzubahis değildir. 
 
BAŞKAN- Teşekkür öderim Sayın Bakan. Madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasından sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve talep ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu  Hazım Kutay  Ayçan Çalkıroğulları  N. Mehmet Kaşıkçı  İsmet Tavgaç 
Zonguldak  Ankara   Denizli    Kayseri    Bursa 
 
 
«Bilirkişi seçilen kimseler: (a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşlerine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin 
usul ve füruuna ait gayrimenkullerin tespitinde, 
b) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında davası bulunanlar, 
c) Tespiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlere (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar, 
 
Bilirkişi olarak dinlenemezler.» denilmektedir; ama, bu kanunda eksik olan bir şey var; görevli olanlar hakkında 
hiçbir mani hüküm uygulanmıyor. 
 
Bunun bir önerge ile getirilmesinin uygun olacağını düşündük. Bu eksikliği ifade etmek için söz almış 
bulunuyorum. 



 
Saygılar sunarım. 
 
«Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim 
olanlar hakkında da uygulanır.» 
 
Gerekçe: 766 sayılı Kanunda bulunan bu fıkranın (Madde 22 son fıkra) yeni tasarımıza ilave ile tatbikata açıklık 
getirilecektir. Bu maddeye bir fıkra olarak ilavesinde yarar görülmüştür. 
 
BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
Yüksek Başkanlığa 
 
590 sıra sayılı Kanun tasarısının 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının üçüncü satırında yer alan «gösterge 
rakamının» ibaresinden sonra, parantez içinde (Ek gösterge dahil) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Cahit Tutum Turan Bayezit   Fahrettin Uluç  Ayhan Fırat  İdris Gürpınar  Cevdet Karslı 
Balıkesir  Kahramanmaraş  Samsun   Malatya   Muğla   Giresun 
 
 
BAŞKAN- Önergeleri aykırılık derecelerine göre tekrar okutup işleme koyacağım. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ve talep ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) ve arkadaşları 
 
«Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim 
olanlar hakkında da uygulanır.» 
 
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu efendim? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN – Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
Yüksek Başkanlığa 
 
590 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının üçüncü satırında yer alan «gösterge 
rakamının» ibaresinden sonra, parantez içimde (Ek gösterge dahil) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif öderiz. 
 
Cahit Tutum (Balıkesir) 
ve arkadaşları 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET HAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 



BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
3 üncü maddeyi kabul ettiğiniz önergelerle beraber oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 
 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz 
MADDE 4- Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro 
çalışma alanını teşkil eder. 
 
Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma 
alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının 
tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. 
 
Kadastro çalışma alanı sınırında onman bulunduğu takdirde; durum 15 gün önce Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına duyurulur. Bu duyuruda belirtilen yer, gün ve saatte onman sınırını tespite 
yetkili kişi veya ekibin bilgi ve belgelerle birlikte hazır bulundurulması istenir. Bu kişi veya ekibin gelmemesi 
halinde tespit gıyapta yapılır. 
 
Kadastro ekibi, ormanla müşterek taşınmaz malların sınırlarının tespitinde bu kanun hükümlerini uygular. 
Kesinleşmiş orman tahdit sınırları aynen alınır. 
 
Kadastro ekibi, kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını 
dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları sayılmaz. 
 
Sınır tespitlerinde, komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir.  
 
Tespit edilen sınır, harita veya ölçü krokisinde gösterilir. 
 
Kadastro .teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.  
 
Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal 
tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve 
gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu 
sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz.  
 
Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve 
taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Bir önerge var okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Kadastro Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının birleştirilerek, aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu  N. Mehmet Kaşıkçı  O. Nuri Akyol  Hakkı Artukarslan  Özgür Barutçu 
Zonguldak  Kayseri    Kocaeli   Bingöl    Diyarbakır 
 
 
«Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman 
Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 
sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek 
tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar 
esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının 
belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar bu kanun 



hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro 
işlemleri de ikmal edilmiş sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.» 
 
Gerekçe: 
 
6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, ormanların 
içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespitinin, 
orman kadastro komisyonları tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, kadastro çalışma 
alanı sınırlarında orman bulunduğu takdirde, bu sınırdaki taşınmaz mallarla orman sınırının kadastro 
komisyonlarınca belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, kadastro çalışmalarının aksamaması için bu sınırların 
azami iki ay içinde ilgili kadastro komisyonunca belirlenmesi uygun olacaktır. Bu süre içinde sınırların orman 
komisyonlarınca belirlenmemesi halinde ise, kadastro işlemlerinin sürüncemede kalmaması için, kadastro 
çalışma alanının, tasarının 4 üncü maddesine göre kadastro ekiplerince tespit edilebilmesi için, bu değişiklik 
teklif edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya) – Yeter sayımız olmadığı için 
katılamıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon katılamıyor, hükümet katılıyor. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
4 ncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 
MADDE 5- Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki 
taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz 
kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge 
örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir.  
 
Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında mahalli 
hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal kadastro müdürüne bildirilir. Bu halde de kadastro müdürü, 
yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar. 
 
Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra, bunlarla ilgili tutanakları bir 
hafta içimde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınırlandırma ve Tespit İşleri 
 
Mevki veya Ada İlanı 
MADDE 6- Kadastro teknisyenleri, kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden 
alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan 
yenilenir. 



 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 
MADDE 7- Kadastro .teknisyenleri, hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa 
harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler 
ve mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için 
düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak 
sahiplerini tayin eder. Sınırlandırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde 
gösterilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. 
 
Kadastro teknisyenleri, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varamadıkları takdirde, bunların beyanlarına 
bağlı olmaksızın, diğer kimselerin bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler. Ancak, bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına 
uymayan tespitlerde, durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebeplerinin kadastro tutanağında 
açıklanması zorunludur. 
 
Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet 
ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro 
komisyonuna gönderilir.  
 
Çalışma alanı sınırı içlinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz 
mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa, bu Kanun 
gereğince tahdit ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro komisyonuna 
tevdi edilir.  
 
Bu çalışmalara, istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri de 
gözlemci olarak katılabilirler. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkan, bir sorum olacak. 
 
BAŞKAN- Sayın Vardal, buyurun. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkan, maddenin ikinci paragrafında; «Kadastro teknisyenleri, bilirkişilerin 
bilgi ve beyanlarıyla kanaate varamadıkları takdirde, bunların beyanlarına bağlı olmaksızın,-Burası önemli- diğer 
kimselerin bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler.» ibaresi var.  
 
Şimdi, buradaki diğer kimselerin tespiti çok önemli. Kadastro teknisyenleri kendileri mi bu kimseleri bulup 
tespit edecek, yoksa, hazır olan tarafların gösterdikleri diğer kişileri mi dinleyecek?.. Biliyorsunuz, teknisyenler, 
köylerdeki kişileri tanınmazlar, o yöreyi iyi bilip bilmediğini de bilmezler; eğer bu yetki onlara verilirse bir 
netice alacaklarını zannetmiyorum; ama orada tarafların da hazır olacağı bir anda tespit yapıldığına göre, eğer 
bilirkişiler bu konuda teknisyenlere herhangi bir bilgi vermiyorlarsa o yer hakkında, tarafların göstereceği kişiler 
mi dinlenecektir? Bunun açıklığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Vardal. Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, burada dikkat edilirse, bir kanaat 
söz konusudur. Bu kanaat, beyan, bilgi ve benzer araçlarla oluşturulacaktır. Dolayısıyla, burada önemli olan, 
kadastro teknisyenlerinin bu kanaate nasıl varacaklarıdır. Tabii ki bu kanaate varabilmeleri için, konuyla ilgisi 
olmayan insanların beyanlarına değil, konuyla ilgisi olan insanların beyanlarına ağırlık vereceklerdir. Bu, bedihi 
bir husus olduğu için, ayrıca «Konuyla ilgisi olan insanların kanaati» diye bir şey burada söylenmemiştir. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Bunları kim tespit edecek Sayın Bakan? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Kendileri tespit edecekler. 



 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Yani taraflar, ilgililer; oldu. 
 
BAŞKAN- Efendim, soru cevaplandırılmıştır. Başka sorusu olan?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Kontrol 
MADDE 8- Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından, tutanak ve bunları tamamlayan 
belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik, idari ve hukuki noksan ve 
yanlışlıklar, kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem, ilgililerin haklarını etkilemekte 
veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise, tutanak, ekleri ile 
birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Tespitine İtiraz 
MADDE 9- Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar 
tespitlere itiraz edebilir.  
 
İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri 
en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir.  
 
İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez.  
 
İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Komisyon İncelemesi 
MADDE 10- Komisyon, kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar 
incelemek zorundadır.  
 
Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak 
düzenlenir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanılabilir.  
 
Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar, sonuç askı 
ilanı ile ilgililere duyurulur.  
 
Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarda 
mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak 
ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Soru var efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Vardal. 
 



İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkanım, burada «Belgeye karşı şahit dinlenmez» deniliyor. Şimdi, bu 
belgeler, resmi belge de olabilir, resmi olmayan, tarafların zamanında hazırladıkları adi senetler ile olabilir. Bu 
kabil adi senetlere karşı da mı şahit dinlenemeyecek? Yani, bu konuların çözümü mahkemeye mi bırakılmak 
isteniyor? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, bu tip nizalar mahkemelere 
bırakılıyor. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Bilmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Sonuçlarının İlanı 
MADDE 11- Kadastro müdürü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak, askı cetvellerini 
düzenler; bu cetvelleri ve pafta örneklerini, müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan 
ettirir; itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Bu ilanda 
kadastro harçları da gösterilir. 
 
Kadastro müdürü bu işlemleri, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işleri bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içerisinde yapmak zorundadır. 
 
Müdür, Genel Müdürlüğün iznini alarak, kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle, bucak 
merkezi ve köyde, bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz 
mallara ait kısmi ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir. 
 
Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere kamu vd özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ 
edilmiş sayılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre 
MADDE 12- 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve 
tespitler kesinleşir.  
 
Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; 
kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. 
 
Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl 
geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. 
 
Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. 
Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önergeler var, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşmekte onduğumuz 590 sıra sayılı yasa tasarısının 12 nci maddesinin birinci fıkrasının, «Malik veya 
varislerine gerçek tebligat yapıldıktan ve 60 günlük ayrıca bir ilan süresi geçtikten sonra dava açılmayan 
kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Hilmi Nalbantoğlu  E. Fahrettin Özdilek  Hayrettin Ozansoy  Metin Üstünel  İdris Gürpınar 



Erzurum   Konya    Diyarbakır   Adana   Muğla 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Kadastro Kanun Tasarısının 12 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Lütfullah Kayalar  Cengiz Dağyar   Barlas Doğu  Metin Ataman  Nihat Harmancı 
Yozgat    Antalya    Ankara   Isparta   Konya 
 
 
«Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine 
bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihlinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile 
bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda Medeni Kanununun tapuya itimat 
prensibinden yararlanırlar.» 
 
Gerekçe: 
 
Medeni Kanunun 639 uncu maddesine paralel bir düzenleme getirilmiş olup, taşınmazın niteliğine bakılmaksızın 
tapu sahiplerine itimat prensibinin kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür. 
 
BAŞKAN- Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım:  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa tasarısının 12 inci maddesinin birinci fıkrasının «Malik veya 
varislerine gerçek tebligat yapıldıktan ve 60 günlük ayrıca, bir ilan süresi geçtikten sonra dava açılmayan 
kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 
ve arkadaşları 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 10 yıllık itiraz süresi 
vardır; o bakımdan ihtiyaç görmüyoruz. 
 
BAŞKAN- Önerge sahibinin bir açıklaması olacak mı? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Efendim, 1 dakikalık bir izahat yapacağım.  
 
BAŞKAN- Yerinizden ifade edebilirsiniz. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Burada, bir üstteki 11 inci maddede, «Bu Kanun gereğince yapılan 
ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır» deniyor. Burada 
gerçek kişiler var; ama 12 nci maddede, bunlar belirtilmemiş. Bir gayrimenkulün maliki vardır veyahut da 
mirasçısı vardır; bunlara da acaba gerçek olarak tebligat yapılacak mıdır? Bunu öğrenmek lazım diyorum. 
 
BAŞKAN- Efendim, soru soramazsınız; önergenizi izah ediyorsunuz. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)- Bu koşulu getiriyorum. Yani, bazen çocuğuna da imzalatıyorlar, o da 
varistir; ama babası vardır, annesi vardır.  
 
BAŞKAN- Peki efendim, teşekkür ederim. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 



 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Kadastro Kanun Tasarısının 12 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Lütfullah Kayalar (Yozgat) 
ve arkadaşları 
 
«Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescili edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine 
bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile 
bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda Medeni Kanunun tapuya itimat prensibinden 
yararlanırlar.» 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon ve hükümet katılıyorlar mı? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Yeterli sayımız olmadığı için 
katılamıyoruz. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
12 nci maddeyi, kabul ettiğimiz önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 
 
Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti 
MADDE 13- Tapuda kayıtla taşınmaz mal: 
 
A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa;  
a) Kayıt sahibi adına, 
b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 
c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, 
 
B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 
a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına, 
b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap 
ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en 
az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde, zilyet adına, 
c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu 
anlaşılamamış ise, çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit 
olunur. 
 
Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen 
huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. Daha sonra da size söz vereceğim Sayın Vardal. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
 



«Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti» başlıklı bu 13 üncü maddenin (A) bendinde yazılı olanlardan 
bahsetmiyorum, onlar oldu; ancak (B) bendinde yazılı olanlara değinmek istiyorum. Gerçi bu bendin (c) fıkrası 
Medeni Kanunda var, ama onun dahi Medeni Kanun değişikliğinde ele alınması lazım gelir. Ben, şimdi 
maddenin bu (B) bendinin (a) ve (b) fıkralarını okumak istiyorum: 
 
B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; 
a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına, 
b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap 
ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile-artık nasıl belge ise- veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle-
yalancı tanık bulmak çok kolay- ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik 
sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde, zilyet adına,» diyor.  
 
Bence bu, mülkiyetin gasbı maddesidir; bence bu, mirasın gasbı; bence bu, tapuyu delme maddesidir. Burada 
birçok kayırmalara gidilecek ve belki birçok kişi, bu şekildeki yalancı şahit dinletmek suretiyle, herhangi bir 
belgeyi ibraz etmek suretiyle, bir bilirkişi temin etmek suretiyle zilyetli malı kendi; yani esas varisine 
geçmeyecek de, yani zilyetli olana intikal etmiş olacaktır. 
 
Niye bunları, sahte belgelerle tespit edilen o zilyetliye geçiriyoruz? Doğrudan doğruya Hazineye geçsin, devletin 
malı olsun ve devlet bu gibi yer bulduysa, kendi üzerine tapu etsin, sonra da topraksızlara versin... 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Medeni Kanunun bir hükmü olduğunu kendin söyledin bize. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU «Devamla)- Müsaadenizle, bu şekildeki koşulları benim kafam hiç almıyor. Kaldı ki, 
Mecellede dahi, Roma hukukunda dahi-Ben hukukçu değilim, ama- sanıyorum bu şekildeki koşullarla bir mala 
zilyetle iktisap olunamaz. Hukukçularımız vardır, birçok kez bu şekildeki davalara da girmişlerdir. Buradaki (B) 
bendinin (c) fıkrası Medeni Kanunun bir maddesidir; bence bu da sakattır, değiştirilmesi lazımdır. Bu fıkrada, 
«Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu 
anlaşılmamış ise, çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit 
olunur.» diyor. Yazık. Niye devlete geçmiyor? 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Sayın Nalbantoğlu, sen mantığını değiştir. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)- «Medeni Kanunun o maddesi gelse de değiştirsek» diyorum, yani ben 
ona... (ANAP sıralarından «Sen anlamazsın» sesleri) 
 
BAŞKAN- Sayın hatibe müsaade edin efendim. 
 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa)- Biliyorsun, mantıklar çeşit çeşittir; hukuk mantığı var, elektrik mantığı var. 
 
BAŞKAN- Sayın Hatibe müsaade edin efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Benim mantığıma uymadığı için arz ettim, kızmayın; zaten oylarınız 
çoktur. Yani, özet olarak arz edeceğim şu ki, tapu dışı bir yolla gayrimenkul iktibas olunamaz. Benim kanaatim 
budur ve aklım da böyle basıyor. Siz, nasıl tapu dışı herhangi bir yolla... 
 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa)- Bu başka mantık, bizim mantığımız hukuk mantığıdır. 
 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) – Sayın Nalbantoğlu, sen karışma, bu işten anlamazsın. 
 
BAŞKAN- Sayın Çakaloğlu, lütfen efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)- Ben hukukçu olsaydım, karşımda hiç biriniz ötemezdiniz, yani 
konuşamazdınız; neyse ki, konuşuyorsunuz... 
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, bitirelim efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Peki Sayın Başkanım, bitiriyorum efendim. Ben sadece bu (B) kısmının 
behemehal redakte edilmesini veya bu gibi mirastan düşmüş olan malları yağmalatıcı hükümlerin kaldırılmasını 
veyahut da bunun tümden maddeden çıkarılmasını teklif ediyorum; «Mademki (c) fıkrası Medeni Kanunda var, o 
uygulansın» diyorum. 



 
Saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. Sayın Vardal, buyurun efendim. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de görüşmekte olduğumuz maddenin (B) 
bendinin küçük (b) fıkrası üzerinde durmak istiyorum. Şimdi, düzenlenen bu fıkra, Medeni Kanunun 
gayrimenkul iktisabına dair hükümlerine aykırıdır. Çünkü, Medeni Kanunun hükümlerine göre, bir 
gayrimenkulün iktisap edilmesi; eğer resmi tapu varsa, bu tapunun alıcı tarafından, tapu sicil muhafızlığında 
rnuvafakatıyla tescili suretiyle olur. Ancak, (c) fıkrasındaki şartlar oluşursa, Medeni Kanun hükümlerine göre, o 
gayrimenkulün iktisabı mümkündür. 
 
Şimdi, (b) fıkrasında ne diyor? «Eğer, maliki belli olan bir tapu kaydı varsa; ancak, gayrimenkul başkası 
tarafından zilyet ediyorsa, tapu kaydında isimleri olan maliklerin beyanı...» diyor. O zaman mesele yok; ama 
«Malikler bulunamıyorsa, zilyet edenin, herhangi bir belgeyle veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği 
takdirde ve ayrıca da 10 yıl çekişmesiz olarak zilyet olduğu takdirde, bu yerin zilyet adına tespiti yapılır» diyor. 
 
Hepimizin de bildiği gibi, köylerimizden, şehirlerimize büyük bir akın olmuştur ve yıllarca bu akın sürmüştür. 
Şimdi şehire gelen bir köylü vatandaşımızın tapuyla malik olduğu yeri başkası tarafından uzun süreden beri 
zilyet edilmektedir; hatta ortak olarak zilyet edilmekte, köydeki ortağın kaldırdığı mahsulün yarısı, şehirde kalan 
vatandaşımıza gönderilmektedir. Şimdi, bu yeri tapulama tespiti sırasında şehirde oturan malikin köye 
gelmemesi veyahut da bundan haberdar olmaması durumunda, zilyet eden kişi, bir- iki şahit dinletir ve olur ya, 
bilirkişiler de o yönde beyanda bulunursa, ne olacaktır? Zilyet adına bu yer tespit edilecektir; ama gerçek tapu 
malikinin bundan hiç haberi yoktur. 
 
NİHAT AKPAK (Sakarya)- Ama maliki sıfatıyla... 
 
İSA VARDAL (Devamla)- Efendim, zilyet eden kişi, zaten malik sıfatıyla zilyet ettiğini beyan edecektir; yalancı 
şahit de dinletecektir, icabında bilirkişilere de tesir edecektir ve şehirde oturan vatandaş bundan bihaberdir. Bu 
şekilde bir tapulama, haksız bir tapulamadır ve Medeni Kanunun hükümlerine de aykırıdır. 
 
Bir de, maddenin son paragrafında, «Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı...» diyor. Sayın 
arkadaşlarım, Tapu Kanununa göre, bir taşınmazın intikal edebilmesi, bizzat malikin, tapu sicil muhafızının 
önüne gelip, muvafakat beyan etmesiyle olur. Bunun haricinde, satış vaadi senetlerinin mahkemeye intikalinden 
sonra, mahkemenin vereceği kararla tescil olunur. Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı, 
Tapu Kanununa aykırıdır. Tapu Kanununda buna paralel bir düzenleme yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? 
Eğer yapılmayacaksa, bu düzenleme, o kanuna aykırı olduğundan dolayı, tatbikatta birtakım anlaşmazlıklar 
veyahut da çelişkiler olacağından, bunun da sakıncalı olduğu kanısındayım; takdir yüce heyetinizindir. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, burada söz konusu edilen 13 (b) 
fıkrası, iki yasayla tamamen uyuşum içindedir. Bunlardan bir tanesi, Medeni Kanunun 638 ve ayrıca, 639/2 nci 
maddeleri ve bir de, 1926 yılından beri uygulanan 1515 sayılı Yasada söz konusu edilmektedir ki, burada vardır. 
Halen yürürlükte bulunan 766 sayılı Tapulama Kanununda da, aynı madde, tamamen burada yazıldığı biçimiyle 
yürürlüktedir. 
 
Ayrıca, bütün bunlara ilaveten, tescil ve kayıt yapılmış olsa dahi, 10 yıllık bir itiraz süresi söz konusudur. Bütün 
bunların olabilmesi için, 10 yıl, aralıksız, nizasız ve malik sıfatıyla-yani, ortakçı, kiracı gibi değil- orada zilyet 
etmiş olması şartı vardır. Dolayısıyla, yeni bir hüküm getirilmemektedir, şu andaki yasalarda da bu hükümler 
aynen vardır. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 



Bir önerge var, okutuyorum: 
 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa tasarısının 13 üncü maddesinin (B) bölümünün aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.  
 
B) Tapulu gayrimenkulde zilyetlik söz konusu olamaz. 
a) Zilyet adına hiçbir surette tespit ve tescil yapılamaz. Ancak kayıt malikinin veya mirasçılarının rızası ile ve 
onların ferağ beyanı ile bir tapulu gayrimenkul el değiştirebilir. 
b) Tapu dışı bir yolla bir gayrimenkul el değiştiremez. 
c) Tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılmayan gayrimenkuller ancak Hazine adına tescil olunabilir. Bu 
tescillerden yirmi yıl geçtikten sonra malik belli olursa bile artık Hazine adına tescil iptal olunamaz. 
 
Hilmi Nalbantoğlu  Feridun Şakir Öğünç  Veysel Varol  Hayrettin Ozansoy  Halis Soylu 
Erzurum   İstanbul    Erzincan  Diyarbakır   Kars 
 
Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 
 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Deminki sebeplerden dolayı katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
 
BAŞKAN- Önerge sahibi?.. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Önergemizi izah ettik efendim.  
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 
MADDE 14- Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 
40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, 
çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık 
beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. 
 
Sulu veya kuru toprak ayırımı, 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.  
 
Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, birinci 
fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. 
 
A) 31.12.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları, 
B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar, 
C) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri, 
D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri, 
E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
F) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları, 
G) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri, 
H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 
 



BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşmekte olduğumuz 590 sıra sayılı yasa tasarısının madde 14 metninde (Birinci paragrafta) olan «Bilirkişi 
veyahut tanık beyanlarıyla» sözünün çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
 
Hilmi Nalbantoğlu  Hayrettin Ozansoy  Ruşan Işın  İdris Gürpınar  Ayhan Fırat 
Erzurum   Diyarbakır   Sivas   Muğla   Malatya 
 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon katılıyor mu?.. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, önergemiz açık. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 
 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Taksim ve Kısmi İktisap Hali 
MADDE 15- Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda kayıtlı 
olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri 
belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde, bu mallar taksim gereğince zilyetleri 
adına tespit olunur. 
 
Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının, 
bu kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 
 
İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli 
bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temlik; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, tapusuzlarda 
ise her türlü delille ispat edilebilir. 
 
Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Bir önerge var, okutuyorum: 
 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşmekte olduğumuz 590 Sıra Sayılı Yasa tasarısının 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
 
Madde 15- İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, 
iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki 
ancak Tapu Sicil Muhafızlığında, maliklerin veya usulüne uygun vekillerinin beyan ve ferağı ile yapılır. 
 
Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır. 



 
Hilmi Nalbantoğlu  Hayrettin Ozansoy  Cevdet Karslı  Neriman Elgin  E. Fahrettin Özdilek 
Erzurum   Diyarbakır   Giresun   Ankara   Konya 
 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılmıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN- Önerge sahibi konuşmak istiyor mu?.. Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinize saygılar sunarım. 
Huzurunuzu tekrar işgal ettiğim için beni bağışlayın.  
 
Değerli üyeler, 15 inci madde, taksim ve iktisap hallerini düzenliyor. Maddede, «Tapuda kayıtlı taşınmaz 
malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü 
madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları 
ile sabit olduğu takdirde, bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur» denmektedir. Demin de arz 
ettiğim gibi, burada her şey tapuda cereyan etmelidir. Aksi takdirde biz, burada da yine tapu dışı yolla 
gayrimenkul iktisabına cevaz vermiş oluyoruz ve bence bu, hukuk düzenini bozabilir. Adalet mülkün temelidir; 
ama mülke de biz bu şekilde gayri kanuni iktisaplar tanırsak; ne derece doğru olur bilemiyorum. Çünkü maddede 
«Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının, 
bu kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir» denmektedir. Yani, bazı tanıkların ifadesiyle 
bile zilyetlerin üzerine iktisabı konusuna benim aklım ermiyor. Ben bu bakımdan önergemi verdim, belki de hem 
sayın hükümet, hem de sayın komisyon iyi dinlemediler ve zannediyorum ki önergem de yerindedir; bu 
bakımdan önergemin kabulünü istirham ediyorum. 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Geri çek, geri çek önergeni. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Çekmem önergemi geri. 
 
BAŞKAN- Lütfen Sayın Aşkın, müzakereleri niye baltalıyorsunuz efendim? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) – Mevzie giren asker geriye kaçar mı? 
 
Teşekkür ediyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 
 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Kamu malları 
MADDE 16.- Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: 
 
A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, 
(Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, 
namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, 
parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, 
kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği, adlarına tespit olunur. 
B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis 
edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta 



malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar 
özel siciline yazılır.  
 
Bu sınırlandırma, tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar, özel kanunlarında yazılı 
hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler.  
 
Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. 
 
C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma 
elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, 
istisnalar saklıdır. 
D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, özel 
kanunları hükümlerine tabidir.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
 
İhya Edilen Taşınmaz Mallar 
MADDE 17- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen taşlık, çalılık, 
fundalık ve pırnallık gibi araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen 
taşınmaz mallar, 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde 
hazine adına, tespit edilir.  
 
İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Bahadır. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 17 nci madde üzerinde görüşlerimi 
belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 
 
«İhya edilen taşınmaz mallar» başlığını taşıyan 17 nci maddede, «Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ve kamu hizmetlerine tahsis edilmeyen taşlık, çalılık, fundalık ve pırnallık gibi araziden, masraf ve emek sarfı ile 
imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar, 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar 
ve ihya edenler veya halefler adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir. İl, ilçe ve kasabaların imar planının 
kapsadığa alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz» diyor. 
 
Şimdi burada, «İI, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm 
uygulanmaz» diyor. Yani il, ilçe ve kasaba imar sahaları dışında- yani köylerde- ihya edilen taşınmaz malları, 
orada oturanlar iktisap edebilecekler; ama şehirde oturanlar, il, ilçe ve kasabalarda oturanlar, imar planlarının 
kapsamı içinde ise, böyle bir yeri ihya ettikleri takdirde iktisap edemeyecekler. 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Şehirdekine bir örnek verebilir misiniz? 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Şimdi, ihya etmiş olabilir. Burada, köyde oturanlarla, şehirde oturanlar 
arasında bir eşitsizlik mevcuttur; orayı işaret etmek istiyorum. 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Şehirde uygulama yok. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Olabilir. 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Örnek verin. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Şimdi size birkaç örnek vereceğim. Şimdi, ikinci bir hususu da ifade etmek 
istiyorum. 
 
İLHAN AŞKIN (Bursa)- Örnek verin. Mesela...  
 



BAŞKAN- Sayın Aşkın, bir defa ikaz ettik; lütfen efendim, müdahale etmeyin hatibe. Siz de isterseniz, çıkın 
konuşun efendim. 
 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale)- Aşkın ne müdahale ediyor efendim? Anlamıyorsanız bir daha 
söyleyelim. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Bunun misalleri vardır. İmar inkişaf sahası içerisinde bulunan bu sahalarda 
imar ve ihya edilen yerler vardır. Bir defa bunu işaret etmek istiyorum. 
 
İkincisi; bir de suiistimale müsait olabilir. Yani il, ilçe ve kasabaların imar ve inkişaf sahalarının hemen 
kenarında ihya edilmiş böyle bir arazi varsa ve vatandaş iktisap için gerekli işlemlere tevessül etmişse; 
belediyelerin, hemen orayı imar ve inkişaf sahaları içine alması da mümkündür. O zaman, bu vatandaş haksız bir 
muameleye maruz kalıyor. Bunlar için bir önlem getirilmesini istiyoruz; yani hiç olmazsa, imar ve inkişaf sahası 
civarında olan ve burada dava mevzuu olan bu gibi yerlerde, belediyenin, hemen imar ve inkişaf sahasını 
genişletmek suretiyle, vatandaşı mağdur etmemesini düşünüyoruz. 
 
Bu hususta bir eşitsizlik mevcuttur, burada bir adaletsizlik yapılabilir; ayrıca, dilendiği takdirde belediyeler 
tarafından suiistimale de müsaittir. Bunu işaret etmek için söz almış bulunuyorum ve bu endişelerimi izhar 
ediyorum. 
 
Hepinize saygılar sunarım, 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Anlayan da konuşuyor, anlamayan da efendim. 
 
Saygılar sunarım. 
 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) – Sizin gibi. 
 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)- Sizin gibi. 
 
METİN GÜRDERE (Tokat)- Siz de, anlamayıp da konuşanlardan birisiniz. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, ben bu madde hakkında bir açıklama 
yapmak istiyorum. 
 
Bu 17 nci maddeyle, tarım topraklarının milli ekonomiye kazandırılması ve bazı muhtemel haksız tasarrufların 
önlenmesi için imar ve ihya yolu ile mülk edinme imkanı getirilmektedir. Ancak, imar ve ihya edilen yeri 
kullananlardan da ayrıca zilyetlik ve iktisap şartları aranmaktadır. Eski uygulamada olduğu gibi, İmar Kanunu 
hükümleri de dikkate alınarak, imar ve ihyanın, imar planı uygulama alanı dışındaki yerler için söz konusu 
olabileceği açıklanmaktadır bu maddeyle.  
 
İmar ve ihya, Arazi Kanununun 103, Mecellenin 1275 ye 1277 nci maddelerinde, 2644 sayılı şu anda 
yürürlükteki Tapu Kanununun 6 ncı maddesinde ve 2613 sayılı Kanunun 2/c fıkrasında yer almıştır. Bilahara da 
4753 sayılı Kanunla bu hükümler yürürlükten kaldırılarak, 5618 sayılı Kanunla, iskan haddi dışında 50 dönüme 
kadar toprağın, Medeni Kanunun 639/1 şartları aranmaksızın, imar edenler adlarına tesciline imkan sağlanmıştır. 
İmar ve ihya ile hüküm, 766 sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesinde mevcuttur ve 1972 tarih ve 1617 
sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Halen bir kimse, ham toprağı veya bir çay yatağını, hiçbir emek ve masraf sarf etmeden sürüp tarla haline 
getirdiği zaman, bunu iktisap etmesi mümkündür; fakat ailesi ile beraber, para ve emek sarf ederek, bir yerin 
taşlarını ayıklayıp, alın teri dökerek tarla haline getirdiğinde, yani yurt ekonomisine katkıda bulunduğunda, bu 
yeri, Tapulama Kanununun 33 üncü maddesinin öngördüğü bütün şartlar gerçekleşse de, zilyetlikle iktisap 
edememektedir. Bu haksız ve garip uygulamaya son vermek, vatandaşın alın terini değerlendirmek amacıyla, 
imar ve ihya yeniden 17 nci maddede düzenlenmiş bulunmaktadır.  
 
Arz ederim. 



 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Efendim, önerge var, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Kadastro Kanun Tasarısının, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu   Özgür Barutçu   Osman Nuri Akyol  Süleyman Yağcıoğlu  
Zonguldak   Diyarbakır   Kocaeli    Samsun  
 
Nuh Mehmet Kaşıkçı  Hakkı Artukarslan 
Kayseri    Bingöl 
 
«Madde 17- Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis 
edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 
14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit 
edilir.» 
 
Gerekçe; 
 
Arazi tanımı oldukça geniş bir tanım olduğundan, maddede «taşlık, çalılık, fundalık ve pırnallık» gibi Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin sayılması ileride sıkıntılar yaratabilecektir. Bu nedenle daha geniş 
kapsamlı tanım olan «arazi» tanımının kullanılması için bu fıkranın değiştirilmesi teklif edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılamıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
17 nci maddeyi, önerge istikametinde değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Hazine Adına Tespit 
MADDE 18- Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım 
alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur. 
 
Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis 
edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı 
zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat 
MADDE 19- Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni 
haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür halk ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında belirtilerek yeni 
kütüklere aynen geçirilir. 



 
Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun 
sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 
 
Tarafların muvafakati halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları 
çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürebilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. önerge yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin 
MADDE 20.- Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde; 
 
A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün 
bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara itibar olunur. 
B) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu 
sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak 
tespit yapılır. 
C) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar, değişebilir ve genişletilmeye 
elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Ancak, değişebilir ve genişletilmeye elverişli 
sınırlardaki taşınmaz malların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa, tespit o 
sınır esas alınarak yapılır. 
D) Hazinece, özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar 
üzerinden satılan, tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, taşınmaz malla 
birlikte satış, tefviz, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise, miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi 
adına tespit edilir. 
 
Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde, 14 
üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. Önerge yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Miktar Fazlasının İfrazı 
MADDE 21- Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde, kayıt ve belgeler değişebilen ve 
genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. 
 
Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar 
edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.  
 
Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun 
düşen taraftan yapılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.  
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 
MADDE 22- Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan 
yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro 
bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934 üncü maddesine göre işlem yapılır. 
Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil müdürlüğünce resen iptal edilir. 



 
Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. 
 
Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan veya 23.6.1983 tarih ve 2859 sayılı Kanuna göre yenileme yapılacak 
yerler ile 2981 sayılı Kanun ve değişiklikleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uygulanmaz. 
 
Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne olduğu gibi 
aktarılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Soru soracağım. 
 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla)- Soru soracağım. 
 
BAŞKAN- Sayın Vardal'ın sorusu var; buyurun. 
 
İSA VARDAL (Zonguldak)- Sayın Başkan, evvelce tapulaması yapılan yerlerde tapu tespit dışı bırakılan yerler 
olacak; devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler. Biraz evvel görüştüğümüz maddede vatandaşın burada 
imar ihya suretiyle yapmış olduğu birtakım yerler var. Bu konularda herhangi bir tespit yapılacak mı? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bu konuda geçici maddelerde hüküm 
bulunmaktadır. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Gürpınar. 
 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla)- Sayın Başkan, seçim bölgem olan Muğla ili Köyceğiz ilçesi, tapulamanın ilk 
yapıldığı yerlerden biridir. O zaman arazinin pek değerli olmaması nedeniyle, ölçmeler pek dikkatli yapılmamış; 
bu yüzden de bazı parsellerde 3, 5, 6 dönüm gibi arazi parçaları çap dışı kalmıştır. Ancak sahibi yıllarca bu 
araziyi tasarruf etmiş ve kullanmıştır. Günün birinde herhangi bir sebeple bir ölçüm gerekmiş, o zaman çap 
tatbikatı yapıldığı zaman arazinin 5 dönümünün dışarıda kaldığı anlaşılmıştır. Buradaki hata tamamıyla ölçüyü 
yapan kadastro ekibine aittir. Şimdi netice ne olmuş? Eğer, komşusu hüsnüniyet sahibi bir insansa, bu malın 
kendisine ait olmadığını bilmekte ve bir hak talep etmemektedir. Ancak bunun aksi de olan vakalar var. Komşu 
diyor ki: «Mademki ölçüde bu benim çapımda gözükmektedir, o halde bu arazı benimdir.» Bu 5 dönümlük 
arazinin değeri de 10-15 milyon liradır. Acaba bu 22 nci madde bu türlü vakaların düzeltilmesi için bir imkan 
getiriyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bu yasa tasarısının 41 inci maddesinde 
ve bir de 2859 sayılı Yenileme Yasasındaki ilgili hükümler uygulanacaktır. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
23 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 
MADDE 23- Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunların iktisap 
ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 



 
 
BEŞINCI BÖLÜM 
Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 
 
Adli Kuruluş 
MADDE 24- Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere, belirlenen usul ve 
esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda 
kadastro mahkemesi kurulur. Bu mahkeme hakimleri 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine 
tabidir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Genel Olarak Görev 
MADDE 25- Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh 
edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu 
sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; kadastroya veya kadastro 
ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir.  
 
Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere; 
 
A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini korumak 
amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir. 
B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini 
inceleyerek kabul edebilir. 
C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve 
tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde 
kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır. 
 
Bu Kanunun 26 ve 40 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve 
tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim, şuyuun 
giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılması ve benzeri 
nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, 
kadastro mahkemesinin görevi dışındadır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
26 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Zaman Bakımından Görev ve Yetki 
MADDE 26- Kadastro Mahkemesi; 
 
A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalara, 
B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davalara, 
C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro mahkemesine devredilen dava ve 
dosyalara, 
D) Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair 
uyuşmazlıkları, 
 
inceler ve karara bağlar. 
 
Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 
 



Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, adına tespit yapılan kimse tarafından 40 
ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği tekdirde, davaya devralan devam eder. 
 
Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu 
yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. İdari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir 
bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro 
mahkemesi tarafından karara bağlanır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, söz isteyen?.. 
 
Sayın Bahadır buyurun. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, «Kadastro Mahkemesi» diyor bir 
uyumsuzluk beliriyor: «Kadastro Mahkemesi; 
 
A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalara,  
B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davalara, 
C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca kadastro mahkemesine devredilen dava ve 
dosyalara, 
D) Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları 
 
inceler ve karara bağlar.» 
 
Yukarıda «Davalara, davalara» diyor bu «davaları» olsa gerek. Kadastro mahkemesi şu davayı, şu davayı, şu 
davayı inceler ve karara bağlar. Burada «Davalara, davalara, davalara» şeklinde geliyor, bir uyumsuzluklar var, 
bir düzeltme düşünüyorlar mı sayın komisyon bilmiyorum? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Düşünüyoruz, «Davaları» olacak. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- İkinci bir husus... 
 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak)- Bunun için mi çıktınız? 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Efendim, ben niçin çıktığımı, sayın milletvekili zatıalinizin takdirine 
bırakırsam, bu kürsüye hiç çıkamam zannediyorum. Şimdi, bu var, ama başka konular da var, çok özür dilerim, 
başka bir iki konu daha var, onu da bununla beraber izah edeceğim için, yalnız bunun için çıkmadığımı size 
belirtmek isterim.  
 
(D) fıkrasında asli müdahil getiriyor. Asli müdahil ve müdahil- biz buna yine işaret ettik-, bir kavram 
kargaşasıdır. Bunların hepsi «Müdahil» terimi altında kullanılması gerekir. 
 
Yine bir husus daha var, üçüncü fıkrada, davacı hakkını devrederse ne olacak? Davacı hakkını başkasına 
devrederse burada ne işlem yapılacak, burada da bir açıklık yoktur. 
 
Bunu beyan etmek üzere söz almış bulunuyorum, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bahadır.  
 
Efendim, verilmiş önergeler var okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısının 26 maddesinin; (A) ve (B) bentlerindeki 
«davalara» kelimesinin «davaları» ve (C) bendinin sonunda bulunan «dosyalara» kelimesinin «dosyaları » 
şeklinde değiştirilmesini, 
 
(D) bendinin «Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra tespitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil 
olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,» şeklinde değiştirilmesini, 
 



Aynı maddenin «Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal (Fıkra 3)» ibaresinden 
sonra gelen «adına tespit yapılan kimse tarafından» sözcüklerinin metinden çıkarılmasını  
 
Arz ve teklif ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu   Hazım Kutay   Nuh Mehmet Kaşıkçı  Ayçan Çakıroğulları 
Zonguldak   Ankara    Kayseri    Denizli 
 
İsmet Tavgaç   Süleyman Yağcıoğlu 
Bursa    Samsun 
 
Gerekçe: 
 
Maddeye açıklık getirilmesi, uygulamada ve davalarda yanlış anlamalara sebebiyet verilmemesi için bu 
değişiklik, ilavelere lüzum görülmüştür. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısının 26 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Ahmet Remzi Çerçi  Rüştü Kazım Yücelen  İlyas Aktaş  Ahmet Şevket Gedik 
Adana    İçel    Samsun   Adana 
 
Süleyman Yağcıoğlu  Nihat Türker 
Samsun   Afyon 
 
«Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden başlar. 
Bu yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari 
kuruluşça yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin 
uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır. 
 
Gerekçe: 
 
Yeni ilçe kurulması durumunda davaların, o yerin eskiden bağlı olduğu ilçe merkezinde görülmesi vatandaşlar 
için külfet olmaktadır. Esasen yeni kurulacak ilçede de mahkemeler kurulmuş olacağından, o ilçe sınırları 
içerisinde kalan taşınmaz mallarla ilgili davaların bu mahkemelerde görülmesi genel hukuk prensiplerine de 
uygun olacağından değişiklik teklif edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Önergeleri tekrar okutup, işleme koyacağım. 
 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edime) – Sayın Başkan, biraz yavaş okumaları mümkün mü; anlaşılmıyor 
efendim. 
 
BAŞKAN- Evet efendim. 
 
Buyurun okuyun. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısının 26 ncı maddesinin; 
 
(A) ve (B) bentlerindeki «davalara» kelimesinin «davaları» ve (C) bendinin sonunda bulunan «dosyalara » 
kelimesinin «dosyaları» şeklinde değiştirilmesini,  
 
(D) Bendinin «Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra tespitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil 
olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıklar,» şeklinde değiştirilmesini, 
 
Aynı maddenin «Kadastro mahkemesinde görülmekle olan bir dava konusu taşınmaz mal (Fıkra 3)» ibaresinden 
sonra gelen «adına tespit yapılan kimse tarafından » sözcüklerinin metinden çıkarılmasını  



 
arz ve teklif ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu 
(Zonguldak) ve arkadaşları 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılamıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN- Önergeye komisyon katılamıyor; hükümet katılıyor. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısının 26 ncı maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştir ilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Ahmet Remzi Çerçi 
(Adana) ve arkadaşları 
 
Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden başlar. Bu 
yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari 
kuruluşça yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin 
uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır. 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DİZDAROĞLU (Antalya)- Sayımız yeterli olmadığından 
katılamıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Maddeyi önergelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde önergelerle beraber 
kabul edilmiştir. 
 
27 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Mahalli Mahkemelerce Görülmekte Olan Davaların Devri ve Eksik İdari İşler Hakkında Yapılacak İşlem 
MADDE 27- Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş 
bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu 
mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur.  
 
Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm uygulanır. 
 
Kadastro hakimi, devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderilen 
kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. İlan süresi 
bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu Kanunda 
öngörülen esas ve usul dairesinde devam olunur. 



 
Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar içinde hemen askı ilanı 
yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 
 
Hakim, usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Kadastro Davalarında Usul 
MADDE 28- Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye 
tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler 
hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın 
çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü 
taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen tebliğ eder.  
 
Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ye delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus 
bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiyle ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. 
Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle 
bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede 
açıkça belirtilir. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 
 
Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. 
 
Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde 
yeniden dava açma hakkı saklıdır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 
 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Yargılama Usulü 
MADDE 29- Kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez 
ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hakim, toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu madde hükmünce 
işi karara bağlar.  
 
Bir mirasçı diğerlerinin muvafakati olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. 
Mirasçılarının tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz 
mallar hakkında, ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhine dava açılabilir. Dava 
sırasında, davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhinde devam edilir. 
 
Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. Kadastro 
mahkemeleri adli tatile tabi değildir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
30 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Deliller ve Hakimin Takdiri 
MADDE 30.- Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz 
edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. Ancak hakim, kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma sırasında topladığı 
deliller arasında çelişki görürse, bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla 
yeniden dinleyebilir. 



 
Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devredilen dosyaların 
muhtevasından malik tespiti yapılamadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıların da bulunduğu 
anlaşıldığı takdirde, hakim resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil 
edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirasçıları da tespit 
edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. 
 
Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda, ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalıyorsa, 
ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel teşkil etmediği takdirde ihtilaflı olmayan kısım ifraz edilerek, 
davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam edilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Vekalet 
MADDE 31- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkanlar saklı kalmak ve davada menfaatleri zıt 
olmamak şartıyla, kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. Kadastro veya sulh hakimi 
tarafından tasdik edilmiş vekaletnameler de geçerlidir. 
 
Kamu kurum ve kuruluşları, taraf olduğu işlerde; avukatlarıyla, avukatları bulunmadığı takdirde, daire amiri 
veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca temsil edilir. 
 
Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekalet ücreti; davanın önemi, vekilin sarf ettiği emek, 
tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği, hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir 
ve tayin olunur. Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet ücretinin miktarı, keşif yapılmışsa, taşınmaz malın değerine 
göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Kararların Tebliği, Kanun Yollarına Başvurma ve İlamların İnfazı 
MADDE 32- Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ olunur. Bu 
kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulur.  
 
Mahkeme, kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro 
veya tapu sicil müdürlüğüne devreder. 
 
Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa, bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki 
gereken harita ilama eklenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Bu Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 
MADDE 33- Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro 
mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro 
mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahalli asliye 
hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa göre, kaldığı 
noktadan devam olunur. 
 



Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelerde açılacak 
davalarda, dördüncü bölüm hükümleri uygulanır.  
 
Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 14, 15, 17, 18, 20, 21 inci 
maddeler uygulanır. 
 
Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar, kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan davalarda 
iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Kesin Hüküm 
MADDE 34- Kadastro mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya 
müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen 
şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Mali Hükümler 
 
Veraset ve İntikal Vergisi 
MADDE 35.- Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkındaki 
işlemler, veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 
 
Ancak, kadastro müdürü bu taşınmaz malların listesini, tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesine 
vermekle yükümlüdür. Tescilin tapu sicil müdürlüğünde yapılması halinde bu sorumluluk, tapu sicil 
müdürlüğüne düşer. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Yargılama Giderleri, Kadastro Harcı ve Tahakkuku 
MADDE 36- Taraflardan her biri dava harcını, dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve diğer 
yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Davacı, hakim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri 
mahkeme veznesine yatırmadığı takdirde, onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Bu Kanun 
gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zaruri giderler, ileride haksız çıkacak 
taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. 
 
Kadastro hakimi, dava harcı, yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait son beyan 
dönemi emlak vergisi değerini esas alır. 
 
Hakim, hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son 
ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir. 
 
Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. Süresi içinde 
ödenmeyen giderler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  
 



Kadastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa 
ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda, kadastro harcı tahakkuk ettirilir. 
 
Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara, kadastro ve dava harcı ile 
yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Döner Sermaye Teşkili 
MADDE 37- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge 
müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir. 
 
Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar Bakanlar 
Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır. 
 
Döner sermaye, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ile işletme 
faaliyetinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen karlar ödenmiş sermaye, 
tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl sonunda 
kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. 
 
Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama, satın alma, araç, gereç, araştırma 
ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi 
bir harcama yapılamaz. 
 
Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde, 
döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine 100- 300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün 
onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sorum var Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Tutum, buyurun. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sorum var, Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, son fıkra, genel müdürlük personeline ek görev verilmesini 
öngörüyor. Genel müdürlük personeli deyince, yalnızca, genel müdürlüğün merkez teşkilatında çalışanlar mı 
katılıyor; yoksa, taşra teşkilatı da katılıyor mu? 
 
İkinci sorum: Ek görev, Devlet Memurları Kanununda tespit edilmiş. Açıkça, kanunun yetki vermesi halinde, 
böyle bir ek görev verilebilir. Yalnız, yapılan hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre, bir olay var. Bunun 
verilmesi, bizim hukukumuzda pek cevaz verilen bir yöntem değil; acaba, bunu objektif esaslara bağlayacak bir 
yönetmelik düşünürler mi? Yönetmelik maddesinde, sadece döner sermaye harcamaları dışında, nasıl 
yapılacağına ilişkin bir yönetmelik çıkarılacağından söz ediliyor; acaba, o yönetmeliğin içinde mi düzenlerler; 
çünkü, bir yönetmelik esasına bağlanmasında yarar var diye, düşünüyorum; Sayın Hükümet ne düşünüyor 
acaba? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tutum.  
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 



DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, burada, genel müdürlük personeli 
ile taşra teşkilatı da dahil olmak üzere, tüm personel kastediliyor; bu bir. 
 
İkincisi, yönetmelik olmasına katılıyoruz. O da, madde 47'nin (g) bendine rücu ediyorum, orada tadat edilmiş. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
38 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Döner Sermaye İşletmelerinin Yetkileri 
MADDE 38- Döner sermaye işletmeleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine öncelik vermek 
ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararının ve Milli ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması 
mümkün olduğu hallerde; kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya ve 
her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. 
 
Genel müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topoğrafik harita, fotoğraf, nirengi ve poligon değerleri, 
her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşılığında verebilir, teknik aletleri, uçakları ve benzeri araç ve gereçleri 
kiralayabilir. 
 
Döner sermaye işlemlerinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve 
ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay’a; bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) – Sorum var, Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Arıkan. 
 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) – Sayın Başkan, yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş alınacak ve 
müştereken iş yapma yetkisi verilecek. Bu, yerli gerçek ve tüzelkişilerin seçimi nasıl yapılacak? Bunların 
yeterlilik durumları nasıl belirlenecek veya ölçülecek? Bu sipariş alınırken, müşterek iş yapılırken, hangi esaslara 
göre hareket edilecek? İhale Kanunu mu uygulanacak? Ben bunu anlayamadım; bu konuda açıklama yapabilirler 
mi? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim.  
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bu konuda, yine, 47 nci maddenin (g) 
bendinde sözü edilen yönetmelik, bütün bu hususları düzenleyecektir. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
39 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Öncelikli Kadastro ve İhale 
MADDE 39- Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili 
mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu kurum ve 
kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması halinde 
kadastroları öncelikle yapılır. 
 
Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bulunan 
taşınmaz malların kadastrosu, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun talebi üzerine, bu Kanunun öngördüğü 
ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp, 11 inci maddesine göre ilan edilir.  



 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile, kadastronun fenni 
işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. Bu ihalelerde gelecek 
yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
 
Buyurun Sayın Üstünel 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadastro Kanunu Tasarısının 39 uncu 
maddesinin son fıkrasında «Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu bakanlığın onayını almak kaydı 
ile, kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. Bu 
ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde bulunabilir» deniyor. 
 
Değerli arkadaşlarım, tasarının geneli üzerinde konuşurken de bu konudan bahsetmiştim. Eklenen bu fıkrada 
yapılacak ihalenin hangi kriterlerle, nasıl firmalara yapılacağı hususunda-(A) karnesine sahip olan müteahhitlere 
mi, (B) karnesine sahip olan müteahhitlere mi, (C) karnesine sahip olan müteahhitlere mi ihale edileceği 
konularında- herhangi bir açıklık getirilmemiştir. 
 
İkinci konu; bu fıkrada «Fenni işler» deniyor; bu konuya açıklık getirilmemiş. Gördüğüm kadarıyla, döner 
sermaye ile ilgili 38 inci maddede konu biraz açılmış; ama, genelde bir açıklık getirilmemiş. Biz bu konuda 
önerge de verdik; önergemizde bu fıkranın 39 uncu maddeden çıkarılmasını öngörüyoruz. Biraz sonra önerge 
işleme konulduğunda, arkadaşlarımız önerge üzerinde de konuşacak. 
 
Sayın Bakanımızdan şunu öğrenmek istiyorum: Maddenin son fıkrasında «ihale yolu ile yaptırabilir» diyoruz. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait işlerin özel sektöre ihale edilmesini anlayamıyorum: Hem döner 
sermaye kuruyoruz, sermayemiz oluşuyor, paramız oluşuyor; hem de kadastronun fenni işlerinin bir kısmını 
veya tamamını, özel sektöre ihale yoluyla veriyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım, 2981 sayılı Yasada-bir zamanlar- tapu tahsis belgeleri konusunda yeminli teknik bürolar 
ihdas edilmişti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de, 39 uncu maddeye böyle bir fıkra eklenerek, böyle bir 
hataya düşeceği endişesini taşıyorum.  
 
Maddeden, bu fıkranın çıkarılmasını talep ediyorum. Yüce kurula saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TİNAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama yapmak 
istiyorum. 
 
Şu anda yürürlükte bulunan 766 sayılı Yasanın 77 nci maddesinde ve 2613 sayılı Şehir Kadastrosu Yasasının 4 
üncü maddesinde, kadastro işlerinin veya teknik işlerin ihale yoluyla yaptırılması hususu zaten mevcuttur; 
burada ayrı bir husus getirilmemektedir. Yapılacak ihalelerin kıstaslarının ne olacağı konusuna gelince; burada 
Devlet İhale Kanununun genel esasları yürürlüktedir. Ayrıca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının cari ihale 
usulleri geçerli olacaktır. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sorusu olan?.. Yok. 
 
Bir önerge var, okutuyorum: 
 
Yüksek Başkanlığa 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kanun Tasarısının 39 uncu maddesinin son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 



 
Cahit Tutum  Metin Üstünel  M. Hayri Osmanlıoğlu  Turan Bayezit   Kazım İpek 
Balıkesir  Adana   Gaziantep   Kahramanmaraş   Amasya 
 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Önerge sahiplerinden Sayın Cahit Tutum. 
 
Buyurun efendim. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu kanun tasarısına son derece iyi niyetle 
yaklaştığımız için, muhalefet olarak bir isteğimizin ne ölçüde sayın hükümet ve komisyon tarafından dikkate 
alınacağı hususunda, doğrusu ben de merak içindeyim. Gerçi önergeye katılmadılar; ama, ben mantığını 
açıklayacağım; ikna edebileceğimi umuyorum. 
 
766 sayılı Tapulama Kanununda böyle bir hüküm olabilir. Şayet, «Vardı, uygulandı, çok iyi sonuçlar verdi» 
diyorsa sayın bakan, ben bu kürsüden hemen inerim. Eğer, 766 sayılı Tapulama Kanununda ve hemen ardından 
zikrettiği bir başka kanunda, «Buna benzer bir hüküm mevcuttur, bunlar uygulandı, harika sonuçlar verdi, 
Türkiye'nin kadastrosu bitti» veyahut da, «Bitecek noktaya getirdiler» diyorlarsa ve, «Aman, o hüküm olmazsa, 
dünyanın imkanı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilse biz bu işi yetiştiremiyoruz» diye bir düşünceleri 
varsa, tabii sözüm yok. O zaman o politikaları doğrultusunda ağırlık koyarlar ve o şekilde yürütürler. 
 
Tabii bu benim aklıma hemen yeminli özel büroları getirdiği için, belki hemen bir tepki koyuyorum izlenimi 
yaratabilirim; ama, değil. Bence, Türkiye'de en klasik kamu hizmetlerinin başında tapu ve kadastro hizmetleri 
gelir ve tarih kadar eski olan bu kurumu çağdaşlaştırmak, modern araç ve gereçlerle donatmak, özellikle yeterli 
ve yetenekli personelle takviye etmek borcumuzdur. 
 
Ben bir kamu yönetimi bilimcisi olarak meslek yaşamım boyunca, şu ifadeler, hayatımın en ezalı, en eziyetli 
ifadelerinden biri olarak daima karşıma çıktığı için üzülmüşümdür; «Canım, tapu memuru gibi; tapu memuru 
muyuz biz?» Kendilerini mukayese ederken, pejaretif anlamda, Tapu ve Kadastro Teşkilatında çalışanların çok 
önemsiz işler yaptığını, binaenaleyh onlar için öngörülen statünün bizler için nasıl öngörülebileceğini sorar gibi, 
fevkalade literatüre yanlış geçmiş bir olay. Bu yüzden, Türkiye ağır faturalar ödemiş talihsiz bir kamu yönetimi 
geçmişine sahiptir. Bu haksızlıktır; Tapu ve Kadastro Teşkilatı pırıl pırıl işleyen ve Türkiye'de sanıyorum birçok 
şeylerin de başarısına birinci derecede katkıda bulunacak olan bir hizmet grubudur. Bunları elbette ki 
gözetmemiz ve bunlara hizmetle orantılı güçlendirme, desteklemeler yapmamız gerekir. 
 
Şimdi, bir küçük eksikliği de burada dile getirmek istiyorum. Aslında, böylesine büyük 50 maddelik bir kanun 
tasarısında keşke birtakım tanımlamalar yapılsaydı; bu tanımlamaların yapılmaması büyük bir hata olmuştur. 
Çünkü, bir hayli ıstılah var; onları tanımlamak gerekirdi. Neden o yola gidilmedi; bilmiyorum. Oysa, bu 
Hükümet zamanında çıkarılan birçok teşkilat kanunlarında buna bir hayli itina gösterilmiştir. Bu neden 
yapılmadı; bilemiyorum. Mesela, «Fenni işler» deniyor; ben fenni işlerin ne olduğunu bilemem, siz 
tanımlayacaksınız fenni işleri. Fenni işler gibi başka şeyler de olabilir. 
 
Saygıdeğer üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bağlı olduğu bakanlığın onayını almak kaydıyla 
kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını ihale yoluyla yaptırabilir. Bir defa bunun Hükümet 
tasarısında olmaması, bizim daha fazla cesaretle konuşmamızı imkan dahiline getiriyor. Çünkü, şayet Hükümet 
bu usulü koymamışsa, acaba böyle bir şeye taraftar olmadığı için mi, yoksa başka kanunlarda böyle bir hüküm 
olduğundan buna gerek duymadıkları için mi böyle ifade ediyorlar? Bunlar Hükümet tasarısında olmadığı için 
bilemiyorum.  
 
Ama, ben şöyle düşünüyorum; bir okulumuz var, kaliteli eleman yetiştirme imkanımız var. Bu kurumumuzda 
döner sermaye kuruyoruz. Onu kurmaktan kastımız, kurumu modern araç ve gereçlerle donatmak ve daha kolay 
harcama yapabilme imkanı; bunları veriyoruz. O zaman neden özel, tüzelkişilere bunları ihale edelim. Geçmişte 



sadece kağıt üzerinde kalmış, çok fazla bir etkinliği olmamışsa bunu buraya süs maddesi olarak koymak veya 
dolgu maddesi olarak koymak doğru değildir. Neden Türkiye'nin en klasik ve bugün için de şu tasarıyla bir 
iyileşme kazandırmak üzere olduğumuz bir kurumun, sanki verdiğimiz, o görevin üstesinden gelmesinden kuşku 
duyuyoruz. İlla birtakım firmalara ihaleler yaparak bu kamu hizmetini birlikte yürütmeye, çabuklaştırmaya 
niyetlenmiş olalım. Bu haksızlıktır; bunu yapmayalım, istirham ediyoruz. Hükümet teklifinde yok, buraya monte 
edilmiş. «Bu olmazsa olmaz» diye bir kural da veya bir gerekçe de ileri sürülemiyor. O zaman, eğer başka 
yasalarda mevcutsa, o orada duruyor. Onun önümüze gelip tartışılması gündemimizde de olmadığına göre 
yapılacak bir şey de yok. O zaman lütfen verdiğimiz önergeye iltifat buyurun bu fıkrayı hükümet teklifinde 
olduğu gibi, onun ilk orijinal şekline irca edelim ve tekliften çıkaralım.  
 
Yüce takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım Sayın Tutum'un eleştirileri hakkında 
birkaç açıklama yapmak istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş)- Efendim, önerge görüşülüyor... 
 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu)- Efendim, bu nereden çıkıyor. 
 
BAŞKAN- Efendim, hükümet açıklama yapıyor.  
 
Buyurunuz efendim. 
 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu)- Tüzükte böyle bir şey var mı Sayın Başkan? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Niçin hükümet teklifinde olmamakla birlikte 
sonradan böyle hüküm getirilmiştir?.. Demin geneli üzerinde yapılan konuşmam sırasında arz etmiştim.  
 
Bu yasa tasarısıyla birlikte ikinci bir yasa tasarısı da getirilmişti. Onun da adı «Harita Kadastro Tapu Bilgi 
Sistemi Kanun Tasarısı» idi. Oradaki madde 14 «işlerin ihalesi» başlığı altında aynen burada öngörülen madde 
vardı, fakat komisyona gelmesi geciktiği için oradaki bu maddenin alınarak bu defa komisyonda montajı yapıldı. 
Yani hükümetin görüşüne karşılık bir görüş değildir. Hükümet görüşünün aynısıdır. O bir. 
 
BAŞKAN- Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
YEDİNCİ IBÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
 
Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil işlemleri  
MADDE 40- Çalışma alanlarında, kadastroya başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz 
malların o andaki kadastro tespit durumu, kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil 
müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. 
 
Kadastro tespiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise, kadastro 
sonucunu beklemeleri, ilgililere tebliğ olunur; ancak ilgililer kadastro sonunda hasıl olacak kesin durumu kabul 
edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri ile 
beyan ederek, aktin veya tescilin yapılmasını isterlerse, bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet 
derhal kadastro müdürlüğüne, dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. 
 



İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline 
işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya daha açılmış ise 
kadastro mahkemesine bildirilir.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Teknik Hataların Düzeltilmesi 
MADDE 41- Kadastrolan kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, 
tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen 
düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malikleri ile diğer halk sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan 
30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme 
kesinleşir. 
 
Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla)- Soru sormak istiyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Gürpınar. 
 
İDRİS GÜRPINAR (Muğla)- Sayın Başkan, biraz evvel bir soru yöneltmiştim; bu teknik hataların 
düzeltilmesiyle ilgili idi. Sayın Bakan, 41 inci maddede bu konunun halledileceğini söylemişlerdi. 41 inci 
maddeyi okuyorum: «Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan 
ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen 
düzeltilir» denilmektedir. Burda, mülkiyet değişikliği olmuyor mu; yani 5 dönüm dışarıda kalmış. Şimdi, bu 
düzeltmeyi yapınca, mülkiyet değişiyor, asıl sahibine geçmiş oluyor. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, burada mülkiyet değişikliği değil, 
teknik değişiklikler yapılıyor. Eğer, bu teknik düzeltmeler veya değişiklikler herhangi bir mülkiyet değişikliğine 
yol açıyorsa, 30 yıl içinde mahkemeye müracaat etmelidirler. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 
 
Cezai 
MADDE.42- Kadastro işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaranlar veyahut bu Kanunda belirli yükümlülükleri 
yerine getirmeyenler, eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan yirmibin liraya kadar,  
 
Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince davetiyede 
ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar, beşbin liradan onbin liraya 
kadar para cezası ile cezalandırılır. 
 
Bu maddede belirtilen eylemler için kadastro sırasında, kadastro müdürünün yazısı üzerine, yargılama sırasında 
ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro haklimi tarafından karar verilir. 
 
Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 



 
Bir önerge var, okutuyorum: 
 
Yüksek Başkanlığa 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı Kanun Tasarısının 42 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Cahit Tutum  Metin Üstünel  Kazım İpek  Turan Bayezit   Hayrettin Ozansoy 
Balıkesir  Adana   Amasya   Kahramanmaraş   Diyarbakır 
 
Ceza 
Madde 42- Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenler, eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği 
takdirde 10 bin liradan 20 bin liraya kadar, 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Kabul ediyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?... 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 
 
42 nci maddeyi, kabul ettiğimiz önergedeki değişiklikle beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Yalan Beyan, Hile ve Desise 
MADDE 43- Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı kendi veya başkası 
adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uygulanır. 
 
Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve desise veya 
kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak, kendisi veya başkası adına kaydettirirse, eylemi daha ağır 
cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.  
 
İkinci fıkrada yazılı fiilleri; kanun veya yetkili makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi halinde ceza üçte 
bir oranında artırılarak hükrnolunur. 
 
BAŞKAN- 43 üncü madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
İntikal ve Son Hükümler 
 
Toplu Yapıların Kadastrosu 
MADDE 44- Kooperatif, şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis 
yaparak sahip oldukları taşınmaz malların, kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde 
birleştirerek veya parçalara ayırarak, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde 
tespitleri yapılır. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya 
şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. Bu tespitler bütün 
hissedarları bağlar. 



 
Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların, tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi 
üzerine maksada uygun hale getirmek için, ikinci defa kadastrosu yapılabilir. 
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler, genel 
kurullarının oy çokluğu kararıyla, yapı kooperatifleri şekline dönüşebilirler. Şirketlerin bütün hak ve 
yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder. 
 
Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz, tescil, 
cins değişikliği, el değiştirme, hisse değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç, hiçbir vergi, resim 
ve harç alınmaz. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Orman İçinde ve Dışında Taşınmaz Mallarda İktisap 
MADDE 45- Orman dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerde; değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci 
maddesinin (B) bendinde belirtilen şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları ile 
tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım arazileri, 31.12.1981 tarihinden 
önceki vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak şartıyla 14 üncü maddeye göre zilyetleri adına tespit 
edilir. Zilyetlik müddeti 31.12.1981 tarihinden geriye doğru hesaplanır. 
 
6831 sayılı Orman Kanunu veya ek ve değişikliklerine göre, orman kadastrosu yapılarak evvelce Hazine adına 
tespit veya tescil edilmiş yerlerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
 
Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dışına çıkarılan alanlarda tapulu yerlerle iskan suretiyle veya toprak 
tevzii yoluyla verilen yerler (İşlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan halk sahipleri adına 
tespit ve tescil edilir. 
 
6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (A) bendi gereğince orman sınır dışına çıkarılan araziler 
Hazine adına tespit edilir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sorum var. 
 
BAŞKAN- Başka soru sormak isteyen var mı? 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sorum var efendim.  
 
Buyurun Sayın Bahadır. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- 45 inci maddenin birinci fıkrasının son kısmında «31.12.1981 tarihinden önceki 
vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak şartıyla 14 üncü maddeye göre zilyetleri adına tespit edilir.» 
denmektedir, Şimdi, eğer bu vergi kayıtlarında hudut yoksa, mesaha gösterilmiyorsa tespiti mümkün değildir. Bu 
gibi hallerde bu vergi kayıtları açık değilse, bunlardan ne şekilde yararlanılacağını Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür edenim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, hudut varsa ona itibar edilecek, 
Yargıtay kararı varsa ona itibar edilecek; yani o ana kadar ne yapılmışsa ona itibar edilecek. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 



Buyurun Sayın Tutum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkanım, «vergi kaydı veya geçerli belge» deniyor, geçerli belgeler 
nelerdir? 
 
İkincisi, «6831 sayılı Orman Kanunu veya ek ve değişikliklerine göre, orman kadastrosu yapılarak evvelce 
Hazine adına tespit veya tescil edilmiş yerlerde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.» denmektedir. Bu ne 
anlama geliyor, öğrenmek istiyorum efendim. Yani, orman kadastrosu yapılmış, Hazine adına tespit ve tescil 
yapılmış; bunu yasayla mı iptal ediyor, yani ne yapıyor, böyle bir şeyi mümkün göremiyorum ben, Anayasaya da 
uygun gözükmüyor. Acaba ben mi yanılıyorum, bir açıklama yaparlar mı? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Balkan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, eşitlik ilkesine uymak için, evvelce 
orman kadastrosuna göre ne işlem yapılmışsa aynısı yapılacak. Bu «geçerli belge» tabiri de 14 üncü maddenin 
son fıkrasında tadat edilmiş belgeler ne ise onlardır. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Efendim alınan karar gereğince çalışma süremiz dolmak üzeredir. Kanun tasarısının bitmesine de az bir zaman 
kalmıştır. Kanun tasarısının bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. 
 
CAHİT TUTUM (Balıkesir)- Sayın Başkan, bir dakika, usulle ilgili, emsal olmamak üzere, oylayın. 
 
BAŞKAN- Emsal olmamak üzere sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
Önerge var, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Kadastro Kanun Tasarısının 45 inci maddesinin son fıkrasının çıkarılarak yerine aşağıdaki fıkranın konmasını 
arz ve teklif ederiz. 
 
Pertev Aşçıoğlu   Süleyman Yağcıoğlu  Hakkı Artukarslan  Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Zonguldak   Samsun   Bingöl    Kayseri 
 
Osman Nuri Akyol  Özgür Barutçu 
Kocaeli    Diyarbakır 
 
«2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince belirtilen turizm alanlarında, orman kanunları hükümlerine göre 
tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanmaz.» 
 
Gerekçe:  
 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre turizm alanı olarak belirlenen sahalarla, 6831 sayılı Orman 
Kanununa göre tahsis edilen ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, imar planları yapılan yerlerdeki 
taşınmaz mallar bu kanunlardaki özel hükümlere tabidir, özel kanunlarda hüküm bulunan taşınmaz malların, 
tasarının bu maddesine göre zilyetleri adına tespit edilmesi sakıncalar yaratacağından, bu değişiklik teklif 
edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Katılamıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 



DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Maddeyi önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
46 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap 
MADDE 46- Kadastrosu yapılacak veya daha önce tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun 
hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. 
 
Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler 
(işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. 
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tahsis 
edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. 
 
İlgililerin, daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.  
 
Efendim, «Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap» başlığını taşıyan 46 ncı maddede en hoşuma giden 
bölüm şurası: «Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen 
yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil 
edilir» ama ilk paragrafa baktığımızda şöyle bir ibare var «Kadastrosu yapılacak veya daha önce tamamlanmış» 
«önce» ibaresinden sonra oraya bir «kadastrosu» ibaresinin ilave edilmesi lazım, yani bu bir redaksiyon hatası. 
«Kadastrosu yapılacak veya kadastrosu tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 
4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine 
göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur» Efendim, burada Hazine arazisine 
yerleşmiş veya oturmuş ve bu kanuna göre de demek ki, biz onlara bir kılıf hazırladık ve bu kanun hükümlerine 
göre, hazırlanan kılıfa istinaden bunlara bir iktisap şartı doğdu ve bunları da onların zilyetleri adına tescil ve 
tespit edeceğiz. Ben bu fıkraya bozuluyorum. Hele bu zilyetlikten dolayı tespit ve tesciline karşıyım. Zira 
biliyoruz ki, memleketimizde birçok Hazine arazisi vardır ki, bugün hala bazı mutagallibenin elindedir, bunu 
inkar edemeyiz. Yerleşmiştir, silah zoruyla orayı eker, biçer. Hazineye kira dahi vermez. Vergi de vermez. Orayı 
babadan oğula intikal ettirmek suretiyle aile kullanır durur. Bu gibi kişilere bu kanunla hazırladığımız kılıfa 
istinaden dahi olsa, zilyetlik doğuyorsa bile bu gibi kişilere verilmemelidir. Orada o kişilerin çalıştırdığı 
marabalar var, onlar ne olacak sonra? Bu bakımdan ben bunu sakat görüyorum ve hatta bunun niyetini de 
protesto ediyorum. 
 
Bir de maddenin üçüncü paragrafında arz edeceğim bir bölüm var: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
Hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya» cümlesine ne lüzum var? «Hazinenin mülkiyetinden çıkmışsa bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte» bu cümleyi buraya koymaya ne lüzum var? Yani, ona ne karışıyoruz. Ama, 
«Amme hizmetine tahsis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz» cümlesi doğru. Hazinenin 
mülkiyetinden çıkmış ise, bu cümleyi şu «Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap» bölümüne neden 
soktunuz? Ben bunu da anlayamadım. Yani, madde burada divanda okunurken gözüme takılan, kulağıma çirkin 
gelen ve vicdanımı da rahatsız eden konular bunlardır. Bunları arz etmek için huzurunuza geldim. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
 
Sayın Bakanın izahları olacak. Buyurun Sayın Bakan. 
 



DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, iki hususu hemen kısaca belirtmek 
istiyorum. Birincisi Sayın Nalbantoğlu, konuşmaları sırasında, «Kılıf hazırlama» sözcüğünü kullandı. Bu yasa 
kimseye kılıf hazırlamak için hazırlanmamıştır. Onu arz ederim. 
 
İkincisi, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Yasası yürürlükten kalktığı için burada eksik işlemler kalmıştır. O 
eksik işlemlerin tamamlanabilmesi için bu madde getirilmiştir.  
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 590 sıra sayılı tasarının 46 ncı maddesinin ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ederiz. 
 
Nihat Akpak  Süleyman Yağcıoğlu  Ayhan Uysal  Hakkı Artukarslan  Nihat Harmancı  
Sakarya   Samsun    Çanakkale  Bingöl    Konya  
 
Mehmet Aydın  
Samsun 
 
«Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk 
ettirilenler de dahil olmak üzere ecrimisil alınmaz.» 
 
BAŞKAN- Komisyon katılıyor mu? 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DIZDAROĞLU (Antalya)- Katılamıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZDAROĞLU (Antalya)- Sayın Başkan, bir redaksiyon talebimiz 
olacak. 
 
Birinci cümledeki «önce» kelimesinden sonra, açıklık getirmek için, «tapulama veya kadastrosu» kelimelerinin 
ilavesini talep ediyoruz. 
 
BAŞKAN- «Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulunan » şeklinde 
düzelteceğiz. 
 
46 ncı maddenin birinci fıkrasını değiştirilen şekliyle okutuyorum: 
 
«Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulunan yerlerde...» şeklinde 
devam ediyor. 
 
Önergeyle kabul edilen değişik şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
47 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Yönetmelikler 
MADDE 47.- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki konularda yönetmelikler çıkarılır. 
 



A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, belgelerinin değerlendirilmesi, ihtilafların çözümü usul ve 
esasları, komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler; 
B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları, yeminleri, yaşları, ikamet süreleri, ücretleri, bilirkişiliği 
engelleyen haller; 
C) Mahalli mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli, dosyaların kadastro 
mahkemesine devri usulü; 
D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik, hukuki ve idari 
usul ve esaslar, tutanakların muhteviyatı, tutulma şekli, kayıt ve belgelerin bulunması, çıkarılması, 
değerlendirilmesi, muhafaza ve devri gibi işlemler, revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar; 
E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahallinde 
inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları; 
F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli ilanlarda belirtilecek hususlar, asılacağı yerler, duyurulacak kamu 
kurum ve kuruluşları; 
G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, mali işlemleri ile harcama usul ve esasları; 
H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların, kıymetini takdir etme 
usul ve esasları; 
I) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar; 
K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar; 
L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev, yetki ve sorumlulukları, müfettişler refakatında 
çalıştırmaya ilişkin usul ve esasları. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Söz istiyorum Sayın Başkan 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bahadır. 
 
OSMAN BAHADIR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla 
selamlarım. 
 
«Yönetmelikler» başlığını taşıyan 47 nci madde üzerinde dikkatimi çeken bazı hususları izah etmek istiyorum. 
 
Yönetmelik, kanunda bulunan esaslara uygulamada kolaylık getirmek için düzenlenir ve bir kanunun genellikle 
bir adet yönetmeliği bulunur. Mesela Tapulama Kanunu Yönetmeliği şeklinde bir yönetmelik olması gerekirken, 
burada 11 adet yönetmelik var; bir kanun var, bu kanunun 11 tane yönetmeliği var. Kanun ve yönetmelik 
tekniğine son derece aykırıdır. 
 
İkinci husus, tabii 11 adet yönetmeliğin hepsini saymayacağım; kanunda olmayan birçok hususların 
yönetmelikte ifade edileceği anlaşılıyor. Mesela (E) fıkrasında, «itirafları inceleyecek kadastro komisyonunun 
kuruluşu, görevi, üyelerin niteliği, çalışma şekli, mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve 
esasları; bunlar esasen kanunda yer alması lazım gelen hususlar. 
 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu)- Onlar 3 üncü maddede var. 
 
OSMAN BAHADIR (Devamla)- Bunların bir kısmı yok. 
 
Bir tane daha işaret edeyim; (L) bendinde, «Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev, yetki ve 
sorumlulukları müfettişler refakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar» deniyor. Yine bu kanun tasarısında 
olmayan bir sürü hususlar yönetmelikle düzenlenecek. Hatta yeminin ne şekilde yapılacağı kanunla konur; 
yönetmelikle bir yemin metnine hiçbir usul hükmünde ben rastlamadım şimdiye kadar. 
 
Bu yönetmelik düzenleme sisteminin, tamamen geleneklere ve kanun tekniğine uygun olmadığını ve kanunda 
olmayan birçok hususların yönetmeliğe bırakıldığını işaret etmek istiyorum. Bu son derece hatalı bir 
uygulamadır. Kanun uygulayıcısı tereddüte sevk edecek mahiyettedir. Bu metinden midir, yönetmelik midir, 
hangisini uygulayacağız diye şaşırtıcı bir yönetmelik serisi teşkil etmektedir. 11 tane yönetmeliği bir hakim 
daima elinde kolunda taşıyacak. Bu, uygulamada da son derece hakimi yanıltıcı ve karışıklığa meydan verici bir 
mahiyet arz etmektedir. 
 
Bu maddenin yeniden gözden geçirilmesini uygun bulmaktayız. 
 



Hepinize saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
48 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Kaldırılan Kanun ve Hükümler 
MADDE 48.- 15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 Haziran 1966 tarih ve 
766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler 
Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Diğer kanunların, 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
ONUNCU BÖLÜM 
Geçici Hükümler 
 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri, kadastro 
mahkemesi adını alır ve açılmış davalar, bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. Asliye hukuk mahkemelerinde 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya 
müracaata bırakılan davalara, kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya 
devam olunur. 
 
Tapulama hakimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan hakimler yeniden bir atamaya veya 
yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro hakimi olarak görevlerini yürütürler. Bu hüküm, tapulama 
mahkemelerinde görevli diğer personel hakkında da uygulanır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 2- Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar verilmiş olup da, 
duruşma henüz açılmamışsa, ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek, dava bu Kanunun hükümlerine 
göre yürütülür. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak 
değişiklikler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 8 ay 
içinde gerçekleştirilir. 
 
Bu madde gereğince, yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde çalışan personel, bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 



 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 4- Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesin 
hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi 
sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre 
içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır. 
 
Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş 
bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri 
uygulanır. 
 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tutanakları 
kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler. 
 
Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin talep etmesi 
halinde, bu Kanun hükümlerine göre bunların kadastrosu yapılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Geçici madde 5'i okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar, bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre 
sonuçlandırılır. Tebligat ve ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
49 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Yürürlük 
MADDE 49- Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
50 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Yürütme 
MADDE 50- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, lehte Sayın Ayhan Uysal söz istemişlerdir. 
 
Buyurun Sayın Uysal. 
 
AYHAN UYSAL (Çanakkale)- Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Anavatan Partisi Hükümetinin, devrim 
niteliğini taşıyan çok sayıda kanunlarına ilaveten, az sonra kıymetli oylarınızla kabul edileceğine inandığım, yine 
devrim niteliğinde sayılabilecek çok önemli bir kanun tasarısı da yine kıymetli oylarınızla yürürlüğe girecek, 



kanunlaşacaktır. Özellikle orman bölgelerinde yaşayan köylü vatandaşlarımızın önemli sıkıntılarına çözüm 
getireceğine inandığım bu Kanun tasarısının geniş halk kitlelerini ilgilendiren yönleriyle kamuoyunda çok 
önemli puan toplayacağına inanıyorum. 
 
ÖMER KUŞHAN (Kars)- Yani kanunu oy için çıkardığınızı söylüyorsunuz. 
 
AYHAN UYSAL (Devamla)- Özellikle seçim bölgem olan Çanakkale'nin orman bölgelerindeki 
vatandaşlarımızın ve diğer önemli tapu sıkıntılarını çeken vatandaşlarımızın derdine çözüm getireceğine 
inandığım bu Kanun tasarısının lehinde oy kullanacağımı bildirir, az sonra yasalaşacak olan bu tasarının tüm 
ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
 
Açık oylamanın oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda, adını, soyadını, seçim çevresini 
ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
 
Oy kupaları, sıralar arasında dolaştırılsın efendim. 
 
(Oylar toplandı) 
 
BAŞKAN- Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın üyeler, 590 sıra sayılı Kadastro Kanunu Tasarısında;  
 
Kullanılan oy sayısı: 230  
Kabul: 224  
Ret:- 
Çekimser: 6 
 
Tasarı bu şekilde kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
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Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Komisyon raporu 728 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal Karademir. 
 
Buyurun Sayın Karademir. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, Fransa'da, 1801 yılında, vergi kadastrosu için önce toprak sahiplerince verilen bilgiler 
üzerine temellendirilen kadastro, 1808 yılında, doğru ve adil bir vergilendirme kadastronun ölçü temeline 
dayandırılmasının gerekli olduğu saptanarak bugünkü konuma getirilmiştir. Yaklaşık yirmi yıllık gelişme 
sonucunda kadastro, günümüzde çok amaçlı bir kapsama kavuşmuş ve bu kapsamıyla da mekana dayalı bilgi 
sistemlerinin altyapısı olma işlevini üstlenmiştir. 
 
Ülkemizde ölçüye dayalı kadastro 1912 yılında başlamış, 1925 yılında 658 sayılı Kadastro Yasası, 1934 yılında 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve bugün de 3402 sayılı Kadastro Kanunuyla devam etmektedir. 
Ülkemizde kadastronun gelişmesini belirleyen, 1926 tarihli Türk Medeni Kanunudur. Bu kanunla taşınmaz 
mülkiyeti konusunda getirilen hükümlere uygun bir tapu sicil sisteminin kurulması hedefi, başlangıçta kadastro 
çalışmalarının temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu sınırlı amaca büyük oranda ulaşılmış, tesis kadastrosu olarak 
adlandırılan çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Kalan 10 000'e yakın köyün kadastrosunun 2006 yılı sonu 
itibariyle bitirilmesi öngörülmüştür. Bu hedef olumludur; ama, yeterli değildir; çünkü, kadastrodan günümüzdeki 
çağdaş beklentiler değişmiştir. Günümüzdeki bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler, toprağa ilişkin 
verilerin toplumsal ve teknik gereksinimlere çok yönlü yanıt verecek özellikte oluşturmalarını, güvenilir 
olmalarını, güncel tutulmalarını ve bunlara kolayca ulaşılmasını sağlayacak bir veri tabanında yapılandırılması 
gerekliliği vardır. Dolayısıyla, Türkiye kadastrosu, bugünkü kapsamıyla ve ürettiği verilerin durumu, özellikleri 
ve standartlarıyla, mekana yönelik yukarıda sayılan çok yönlü gereksinimleri karşılayabilmekten uzaktır. 
Nedeniyse, kadastro planları ve verileri güncel durumda değildir. Kadastro bilgileri farklı standartlarda 
üretilmiştir. Kadastro ölçülerinin çok büyük bölümü ülke nirengi ağına bağlı değildir. Kadastro planları, büyük 
oranda teknik yönden beklentileri karşılamaktan uzaktır. Tesis kadastrosu olarak adlandırdığımız mevcut 
kadastro, yapıldıktan sonraki oluşan değişiklikleri sağlıklı biçimde izleyemediğinden, veriler güncel 
tutulmadığından, zemin ve kadastro planı ilişkisi bozulmuştur. Bundan dolayıdır ki, Türkiye kadastrosu 
paftalarının yüzde 60 oranında yenilenmesi gereği, başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
üniversiteler, ilgili meslek odaları tarafından ifade edilmektedir. 
 



Değerli arkadaşlarım, özellikle büyük kentlerdeki kadastronun yaşını incelediğimizde, bu konunun ne kadar 
önemli ve ivedi olduğunu göreceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya gibi 5 büyük kentimizde... 
İstanbul'da 1925 yılında başlayan kadastro, 1967 yılında bitirilerek tam 42 yılda tamamlanmıştır. İzmir'de 1929 
yılında başlamış, 1962 yılında-33 yılda- tamamlanmış. 
 
Böylesi, çok uzun sürelerde tamamlanan kadastro, bugün geldiğimiz noktada, özellikle 1925 ile 1960 yıllan 
arasındaki teknolojiyle üretilen-ki, o günkü teknoloji, bildiğimiz gibi, urgan, adım, metre gibi ölçü aletleri 
kullanılıyordu- verilerle mevcut kadastroyu bugün istediğimiz, arzuladığımız özellikteki çağdaş kadastrolar 
düzeyine çıkarmak olanaklı değildir. 
 
Yine, o günkü teknolojiyle üretilen kadastro verileriyle, bugün, özellikle, e-devlet kapsamında yapılması 
öngörülen mekansal bilgi sistemleri, yani, kent bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi, tarım bilgi sistemi, çiftçi kayıt 
sistemi, çevre bilgi sistemi gibi sistemleri oluşturmaksa mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, 3402 sayılı 
Kadastro Yasasının, yeniden, kökten ele alınması gereği vardır. Kadastro Yasasının sadece bazı maddelerinde 
değişiklik öngörerek Türkiye kadastrosunun sorunlarına çözüm arayanların, yani, AKP İktidarının, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, kadastronun gerçek sorunlarından bihaber 
olduklarının bir göstergesidir. 
 
Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, 1963 yılından bu yana beş yıllık kalkınma planlarına dayalı 
bir planlama döneminde yaşamaktadır. Harita ve kadastro sektörü de bir özel ihtisas komisyonunun 
çalışmalarıyla beş yıllık kalkınma planlarının kapsamında yer almıştır. Dolayısıyla, kadastro konusunun planlı 
kalkınma dönemlerinde ele alınması kadastroya verilen önemin de bir göstergesidir; ancak, kadastro sektörünün 
beş yıllık kalkınma planlarına dayalı olarak geliştiğini söylemek ise günümüzde mümkün değildir. Çünkü, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Sekizinci Beş Yıllık Ulusal 
Kalkınma Planlarındaki sektörle ilgili tespit ve sorunlara yönelik çözüm önerilerine yeterli düzeyde eğildikleri 
söylenemez. 
 
Sekizinci Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planının "harita, tapu kadastro, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama 
sistemleri" başlıklı bölümünde mevcut durum şöyle özetlenmektedir: 1/5000 ölçekli standart topografik harita 
yapımının ülke düzeyinde yüzde 90'ı tamamlanmıştır; ancak, harita kullanıcısı kurum ve kuruluş ve kişilerin 
harita taleplerinin beklenen ölçüde karşılanabilmesi için amaçlanan düzeyde sayısal sisteme geçilmemiştir. 
 
Yine, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında tapu hizmetlerinde de yeterli derecede otomasyona 
geçilmediğinden, işlemler yavaş ilerlemektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
birimlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzelkişilere verilen hizmetlerde, zaman ve nitelik 
olarak yetersizlikler görülmektedir. Kadastro yapımında Önemli darboğazlar ve yetersizlikler görülmekte, ilk 
yıllarda yapılan kadastro paftaları bugünkü ihtiyaçları karşılamaktan nitelik olarak uzak durmaktadır. 
 
Türkiye'nin büyük bir kısmının kadastrosu tamamlanmıştır; ancak, kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde 
ülke bütünlüğünde oluşturulmadığından kenarlaşma sorunları yaşanmakta, dolayısıyla, hem bu sorunların boyutu 
bilinememekte hem de tescil dışı alanların belirlenmesinde büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki, Sekizinci Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planlarının tespit ettiği ve bu benzeri sorunların çözümünü, 
bu tasarıdan beklemek mümkün değildir. Onun için, bu tasarı, yeni baştan ele alınmalı ve ilgililerin, 
üniversitelerin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının katılımıyla yeni baştan değerlendirilmelidir. 
 
Değerli arkadaşlarım, bugünlerde ipotekli taşınmaz kredi sistemi (mortgage) Türkiye'nin gündemindedir; 
dışarılardaki bilboardlarda da reklamlarını görmekteyiz. Oysa, böylesi bir sistemin sağlıklı işleyebilmesi, sağlam 
tapu kadastro bilgi sistemine dayalı olması gerekmektedir. Böylesi bir sistem için yapının bulunduğu arsanın 
kadastrosu yapılmış, tapuya bağlanmış, binanın iskan ruhsatı alınmış olmalıdır. Alınan kredinin geri dönebilmesi 
için, taşınmaz zorlanmadan satılabilmelidir. 
 
Tapu kayıtlarının doğruluğu, önceki sahiplerinin bu taşınmazlar üzerinde haklan bulunup bulunmadıklarının 
tespiti garanti altına alınmalıdır. Taşınmaz sahiplerinin bu veya başka taşınmazlarla ilgili veya taşınmaza 
yüklenebilecek vergi borcunun bulunmaması ve bu nedenle, vergi dahil her türlü devlet alacağının sisteme bilgi 
verebilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Taşınmazın değeri, mutlaka, spekülatif etkenlerden arındırılmış 
alım-satım değerinde beyan edilmek zorundadır. Böyle bir sistemin, batı ülkelerinde olduğu gibi, sağlıklı 
biçimde kurulabilmesi ve işletilebilmesi, kadastro bilgilerinin ve belgelerinin doğru, sağlıklı ve güvenilir 
olmasına bağlıdır. 
 



Yakın gelecekte Türkiye ekonomisinin gündemine girecek emlak borsası sisteminin de temeli, objektif ve güncel 
taşınmaz değerlerini de içeren kadastro sistemi olacaktır. Öte yandan, günümüzde çağdaş kadastrolar, verilerini 
güncel tutmak, yaşatmak, gerekiyorsa yenilemek zorundadır.  
 
Türkiye kadastrosu ise, seksen yıldır ürettiği verilerin yaklaşık yüzde 60'ını, büyük bir bölümünü yenilemek ve 
verilerini, mekansal bilgi sistemlerinin gerektirdiği sayısal ülke koordinat noktaları sisteminde tanımlanmış, 
hukuken geçerli biçime kavuşturmak zorundadır. 
 
Oysa, ülkemizdeki mevcut kadastroya baktığımızda, kadastro planları ve verileri güncel durumda değildir. 
Türkiye kadastro sonrası zeminde oluşan değişikliklerin, ancak ilgililerin talebiyle sicillerine yansıtılması 
mümkündür. Sınır değişiklikleri, yeni inşa edilen yapı ve tesisler, yeni açılan yollar ve benzeri değişiklikler, 
ilgilileri tarafından istenerek gerekli işlemler yapılmadıkça, sicile yansıtılamamaktadır. Bu yüzden, zaman 
içerisinde zemin-kadastro planı ilişkisi bozulmuş ve kadastro planlan zemini yansıtamaz duruma gelmiştir. 
Bunları sizlere örneksemek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bulunduğu arazi 7 955 ada, 4, 5, 6 
parselden oluşmaktadır. Bu parsellerin tapu sicilinde cinslerine baktığımızda şöyle görmekteyiz: 4 parselin cinsi 
ev ve bağdır; 6 parselin cinsi bağ ve evdir; 5 parselin cinsi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve arsasıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaşadığımız bu arsasını gezip, bağ ve kargir evi 
görebiliyor musunuz? İşte, mevcut kadastronun bugünkü güncel verilerden ne kadar uzak olduğunun bir 
göstergesi. 
 
Yine, size örneksemek istiyorum. Maliye Bakanlığımızın binası var. Bunun bulunduğu parsel 16 490 ada, 26 
parselden oluşmaktadır. Cinsine baktığımız zaman arsa olarak görürüz. Gördüğünüz gibi, bu veriler dahi, 
Türkiye kadastrosunun, tapu sicilinin ne kadar güncel yapılanmadan uzak olduğunun tam bir göstergesidir. 
 
Kadastro bilgileri farklı standartlardadır. Geniş zaman diliminde ve farklı yöntem ve standartlarda üretilen 
kadastro bilgilerinin bilgi sistemine aktarılması için, standartların yükseltilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir, 
kadastro planlarının sayısallaştırılması gerekmektedir. 260 000 dolayındaki kadastro haritasının, farklı koordinat 
sistemlerinde, farklı ölçeklerde, farklı altlıklarda olduğu bilinmektedir. Tüm bu farklılıklardan dolayı, ortadan 
kaldırmak için, kadastronun teknik verilerinin tek bir koordinat sisteminde, sayısal formda ve hukuken geçerli 
nitelikte olmasını sağlamak, Türkiye kadastrosunun önünde duran en önemli görevlerden bir tanesidir. Bu 
nedenle, bilgi sistemlerini uyarlanabilir durumdaki kadastro altlıklarının sayısal formda dönüştürülmesi önem 
kazanmaktadır. Bu tasarıda "Sayısallaştırma" başlığıyla getirilen ek madde bu sorunları çözme kabiliyetinden 
uzaktır. 
 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye kadastrosunun bu sorunlarının giderilerek, mekana dayalı her türlü yatırımının 
altyapısı durumunda olan, karar verici mekanizmalar için gerekli olan harita kadastro verilerinin sayısal formda 
ve güvenilir durumda olması, tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının her gün yaşatılması, tüm bu bilgilerin bir 
veri tabanına aktarılması, bilgilerin güncel olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bunların bilgi teknolojileri 
kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması gereklidir. 
 
Tapu ve kadastro bilgilerinin mülkiyet ve değer boyutlarını içeren mekan boyutu bilgi sistemlerinin zorunlu 
temelini oluşturarak, tapu kadastro bilgi sisteminin oluşturulması, sorgulanması hatta gerekiyorsa yeniden 
yapılandırılması gerekmektedir. 
 
Sistemlerdeki verilerin güncel olmasını sağlayacak yaşatma, güncel tutma, gerektiğinde yenileme faaliyetlerinin 
kurumsallaştırılması gereklidir. Var olan verileri bilgi sistemlerine uyarlama çalışmalarının yanı sıra, henüz 
kadastrosu bitmeyen bölgelerdeki tesis kadastrosu faaliyetlerinin bu amaca yönelik yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Taşınmazlar kadastrosu, orman kadastrosu, mera kadastrosu ve afet kadastrosu biçiminde ortaya çıkan çok 
başlılığın giderilmesi, bu sağlanıncaya kadar sayılan faaliyetleri yürüten kurumlar arasında daha sağlıklı bir 
işbirliği gereklidir. 
 
Taşınmaz sınır bilgilerinin, gelişmiş teknolojiler olan yersel alım teknolojileri GPS ve fotogrametri 
yöntemleriyle ülke ve yer kontrol noktalarına dayalı olarak elde edilmesi ve bu bilgilerin araziye aktarılmasını 
olanaklı kılacak yeterlilikte olmasının sağlanması gereklidir. 
 
Kamulaştırma, emlak vergisi, alım-satım harç ve vergileri, ipotekli taşınmaz kredi sistemi, emlak borsası birçok 
işlemlerde yararlanılacak taşınmaz değerlerine işlemleriyle ilişkilendirilmesi gereklidir. 



 
Kadastroları kesinleşmiş taşınmazlarda vasıf değişikliği dışında kalan, ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan 
hataların yanı sıra, yüzölçümü hatalarının da düzeltilmesi amaçlanmalıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, bugünkü kadastro taşınmazlarıyla ilgili uyuşmazlıklar çözülme noktasında değildir. 
Kadastro mahkemelerinden ve diğer mahkemelerden Yargıtay’a gelen dosyaların 200 000'e ulaşmış olması, 
bugünkü kadastronun bu sorunlarını çözmeden ne kadar uzak olduğunun bir görüntüsüdür. 
 
Değerli arkadaşlarım, kadastronun bundan sonraki hangi hedefe götürülmesi gerektiği konusuna gelince; daha 
1973 yılında, Anayasa Mahkememiz, kadastroya yönelik olarak, Türkiye kadastrosunun, ülkemizin çağdaş 
kimliğinin bir simgesi, taşınmaz yüzölçümlerinin kesin ve gerçek tanımının, imarın ve mekana ilişkin 
düzenlemelerin ilk koşulu, arazi ıslahının tek aracı, taşınmazların vergilendirilmesinde devletin dayandığı büyük 
bir kuvvet, ulusal dayanışmayı bozan etkenleri ortadan kaldıran toplumsal bir varlık, taşınmazlarla ilgili 
yatırımların en güvenli koruyucusu olarak görülmesi gereğinin altını çizmiştir. Ancak, bugün, AKP İktidarının, 
Bayındırlık Bakanlığının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bürokratlarının, otuziki yıl sonra dahi, Anayasa 
Mahkememizin söylediklerini anlamakta zorlandıklarını görmekteyiz. 
 
Değerli arkadaşlarım, tarihsel gelişim gözlendiğinde, toplumun yapısı ve gereksinimleri değiştikçe, kadastronun 
da, kapsamının da içeriğinin de değiştiği ve bu içeriğe bağlı olarak kadastro hedefinin ve temel ilkelerinin 
değişime uğradığı bir gerçektir. 
 
Bu durum, artık, kadastronun çağdaş, çok amaçlı kadastroya dönüşmesi gereğini göstermektedir. Peki, nedir çok 
amaçlı kadastro? Yalnızca kişilerin değil, kamunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan, kamu ve 
toplum yararına bir mülkiyet anlayışından kaynaklanan, ülkenin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun 
kullanımını amaçlayan, ülke, bölge ve kent ölçeğinde planlı kalkınmaya gerekli verileri kullanma ve işlemeye 
hazır bulunduran, merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgileri kapsayan, teknolojik 
gelişmeleri jeodezi uygulamalarına uyarlayan, mekansal bilgi sistemlerinin kurulmasını temel alan, verilerin 
güncel tutulmasını ve sürekli akımını sağlayan dinamik ve sistemli bir süreçtir çok amaçlı kadastro. İşte bu 
amaca hizmet edecek Kadastro Yasasının yeniden ele alınması gerekmektedir. 
 
Kadastro Yasasına getirilen bu çarpık, sadece belli maddelerine yönelik değişiklikler, çok amaçlı kadastronun 
taleplerini yerine getirmekten uzaktır.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Karademir. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu haliyle Kadastro Yasasının ve bu 
değişikliklerin, gerçekten, kadastroya yönelik beklentileri yerine getirmeyeceği bilinciyle eksikleri ortaya 
koyuyoruz. Koyduğumuz eksiklikler, başta üniversitelerin, meslek odalarımızın ortak görüşüdür. Biz bu ortak 
görüşle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tekrar tekrar kadastronun yeni baştan ele alınmasından yanayız. Buna 
rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yetersizliği ortaya koyarak, görüştüğümüz bu tasarıya olumlu oy 
vereceğimizi ifade eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Karademir. 
 
Tasarının tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Ali İbiş.  
 
Buyurun Sayın İbiş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ İBİŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısıyla ilgili olarak AK Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, halkımızın teveccühü ve desteğiyle 
iktidara geldiğimiz günden beri, yurdumuzun bütün sorunlarını teker teker çözmenin gayreti içerisindeyiz. AK 
Parti olarak, halkımızın verdiği gücü yine halkımızın hizmetine sunuyor ve geleceğe, halkımızla birlikte, güvenle 
bakıyoruz. 
 



Hükümetimizle ve Parlamentomuzla, asla, günü kurtarma siyaseti yapmıyoruz. Günü kurtarma siyasetinden ve 
popülist yaklaşımlardan, geçmişte halkımız hiçbir fayda görmemiştir; tam tersine, büyük bir mağduriyet ve 
sıkıntı yaşamıştır. Bu duruma düşüren siyasetçileri, halkımız, geçtiğimiz seçimde yönetimden tasfiye etmiştir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurdumuzun bütün kaynakları, suiistimallerden ve kaçaklardan 
arındırılarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Demokrasi yönetiminin vazgeçilmezi olan siyaset kurumuna 
güven en alt seviyelere inmişti, siyasetçiye güven kalmamıştı. İşte, bu noktada, bizler, halkımızın desteğiyle 
işbaşına geldik ve bu siyaset kurumunun itibarını olması gereken noktaya ulaştırıyoruz. 
 
Başta, Partimizin Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hepimiz canla 
başla çalışıyoruz. Bizler, kötümserliğe ve karamsarlığa asla prim vermedik ve vermeyeceğiz. Hedeflediğimiz 
noktalara, Allah'ın izniyle, mutlaka ulaşacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için olması 
gereken heyecan, vatan sevgisi ve sevdası, bizim içimizde fazlasıyla mevcuttur. Bugüne kadarki icraatlarımızda 
bunu halkımız da görmüştür. 
 
Ülkemizin yarınları aydınlıktır. Bazılarının hayalleri bile bizim yaptıklarımıza yetişmese de, aydınlık 
geleceğimiz görülmektedir. Bu vatan hepimizin. Bugün bulunduğumuz noktadan daha ileri noktalara ulaşmamız, 
hepimizin ortak enerjisini ve emeğini gerektirmektedir. Geçen iki yılımızda da bu çabalarımızı en iyi şekilde 
göstermiş bulunuyoruz. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımızın sorunlarını teker teker çözerken, ilerlemiş ülke göstergelerinden 
ve halkımızın en tabii haklarından biri olan kadastral eksikliklerimizi de bir an önce gidermenin gayreti 
içerisindeyiz. Bu cümleden olarak, en kısa zamanda, yurdumuzun kadastral işlemleri yapılmamış ve kadastral 
sorunları çözülmemiş hiçbir noktası kalmayacaktır. Görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısıyla ve siz değerli 
milletvekillerimizin kanun tasarısına vereceği destekle bunu gerçekleştireceğiz. Uygulamayı yapacak olan 
Bayındırlık Bakanlığı ve Tapu Kadastro çalışanlarına, bu hedeflere ulaşmamız doğrultusunda da basanlar 
diliyorum. 
 
Kadastro, taşınmaz malların arz üzerinde sınırlandırılması, sınır köşe noktalarının harita yapım tekniklerine 
uygun olarak ölçülüp belli ölçeklerde çizgisel biçimlerde gösterilmesi sonucu plana bağlanması ile üzerindeki 
mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların tespiti suretiyle, Türk Medeni Kanununun öngördüğü modern tapu 
sicillerinin oluşumunu sağlayan hukuki ve teknik bir işlemdir. Kadastro çalışmaları, 3402 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 
 
Günümüzde, tüm dünyada toprağa ve kadastroya bakış büyük bir önem kazanmıştır. Kadastro, çevresel yönetim, 
sürdürülebilir gelişme, ekonomik gelişim ve sosyal adalete hizmet eden bir yapıya kavuşmuştur. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığımız da bu görüş ve düşünceyle, 2006 yılı sonuna kadar kadastro çalışmalarını tamamlayarak 
haritacılık bilgi bankacılığı oluşturmayı ve otomasyona geçmeyi hedeflemiştir. 
 
Hala, 21.6.1987 tarihli 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmekte olan kadastro çalışmaları, güncelliğini 
kaybetmiş, ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu durumda, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için 
geleceğin kadastrosuna bir zemin hazırlayabilmek mümkün olamayacağı için bu kanun değişikliğinin yapılması, 
zorunlu hale gelmiştir. 
 
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; ancak, tesis kadastro çalışmalarının kısa sürede bitirilebilmesi ve ülke 
kaynaklarının israfına, yetki karmaşasına engel olunması için, halen birçok kurumca yürütülmekte olan kadastro 
çalışmalarının tek bir kurumca yürütülmesine geçiş sağlanmaktadır. Günümüzdeki gelişmeler sonucu ihtiyaçları 
karşılayamaz hale gelen 3402 sayılı Kanunda, bu gelişmelere paralel olarak değişiklik yapılması zorunluluğu 
doğmuştur. 
 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kadastro çalışmaları sırasında, koordinat sistemine göre, ihtiyaca uygun 
kadastro ve topografik haritalar, kadastral haritalar üretilecektir; bu haritalara dayalı olarak, taşınmaz malların 
sınırları, arazi ve harita üzerinde belirtilecektir. Hukuki durumlarının tespiti ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun öngördüğü tapu sicilinin kurulmasıyla, bu çalışmalar sonucu elde edilen verilerin kullanılacağı 
mekansal bilgi sistemlerinin altyapısı da oluşturulacaktır.  
 
Ülke kadastrosunun bir an önce bitirilebilmesi hedeflerden biri olmasına rağmen, mevcut teknik personel sayısı 
buna yetmemektedir. Tasarıda yapılan düzenlemeyle, teknik işlerin ihale usulüyle de yapılabilmesi 
sağlanmaktadır. Kadastro ekibinde 2 kadastro teknisyeni, temin edilememesi durumunda 1 kadastro 



teknisyeninin görevlendirilmesi, taşra birimlerinde sayıca daha fazla olan kontrol memurlarının da teknisyen 
yerine görevlendirilerek üretime katılabilmelerine imkan sağlanmıştır.  
 
Orman kadastro çalışmaları, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca 
yapılmaktadır. Ancak, bu ekiplerin sayılarının az olması nedeniyle, orman kadastro çalışmalarından netice tam 
olarak alınamamıştır. 
 
Orman kadastro çalışmalarına başlanılmayan yerlerde, ormanların içinde ve bitişiğinde her çeşit taşınmaz 
malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti, halen, 3402 sayılı Kanun çerçevesinde, kadastro 
ekibince yapılmaktadır. Yapılan değişikliklerle, bu işlem, orman ve tarım kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 
daha nitelikli hale gelecek ve tesis kadastro çalışmalarıyla birlikte orman kadastro çalışmaları yürütülecektir.  
 
Öncelikle orman sınırının belirlenmesi suretiyle, orman ve kültür arazisi arasındaki sınırların tespiti ve mülkiyet 
ihtilafları da çözümlenecektir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyla, yürütülen çalışmaların daha etkin bir şekilde denetlenmesine 
imkan sağlanacaktır. 
 
Ülkemiz gerçekleri göz önünde bulundurularak, imar planı bulunmayan yerlerde kadastrodan önce meydana 
getirilen hukuki durumun yasallaştırılabilmesi için, belediye encümeni veya idare kurulu kararı aranmadan 
tespitler yapılabilecektir. 
 
Bu kanun tasarısıyla, tapulama ve kadastro sonucu yapılan haritaların teknik nedenlerle yetersiz kalması, 
eksikliğin görülmesi veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediğinin tespit edilmesi halinde paftaların 
sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, 3402 sayılı Kadastro Kanununun "ikinci defa kadastro yapılamaz" hükmüne 
istisna getirme zorunluluğu doğmuştur. Kanunun 22 nci maddesinin yeniden düzenlenmesine imkan 
sağlanmıştır. Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, kanun numarası 3533 yerine 3553 olarak hatalı 
yazılmış olduğundan, bu hatanın da düzeltilmesi amaçlanmıştır. 
 
21.6.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 37 nci maddesi hükmü ve ilgili yönetmelik gereğince, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü, görevlerini etkin bir 
şekilde uygulamaya koymuş bulunmakta, çalışmalarını bütün tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin faaliyet 
alanında sürdürmektedir, döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinin gerektirdiği gider ve harcamaların açıklığa 
kavuşturulmasına imkan sağlamaktadır.  
 
Sınırlandırma nedeniyle yapılan hataların, vatandaşların mahkemelerde uzun süren davalarla karşı karşıya 
kalmaksızın idare tarafından düzeltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda 
ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların 'tebliğ edilerek düzeltilmesiyle, değişiklik 
işlemleri sırasında ortaya çıkan yüzölçümü farklılıklarından kadastronun dayandığı teknik kurallarda belirtilen 
hata sınırları içinde kalan ve bu nedenle mülkiyet değişikliği olarak nitelendirilebilecek olanların resen 
düzeltilmesine imkan sağlanacaktır. 
 
Bu kanun tasarısıyla 3402 sayılı Kadastro Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulamaya açıklık 
getirilmek istenilmiş, 3402 sayılı kanunun 22 nci maddesinin (a) fıkrası, 41 inci maddesi ve sayılaştırma 
maddesine ilişkin olarak yönetmelik çıkarılmasına imkan sağlanmıştır.  
 
3402 sayılı Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesiyle, kadastro çalışmaları bu kanun hükümlerine göre 
yürütülmektedir; ancak, 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 5 inci maddesinde, mülga bazı maddelerinden 
kalan komisyon incelemelerinin 3402 sayılı Kanuna göre sonuçlandırılması, tebligatların da 7201 sayılı Tebligat 
Kanununa göre yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Halen, yaklaşık, 12 000 adet parsel bu durumda olup, 
kadastro komisyonu çalışmaları da sonuçsuz kalmıştır. Bu, uygulamada, zaman ve masraf olarak hazineye büyük 
yük getirmektedir; işlemler yarım kalmakta ve vatandaşların tapularını alamamaları şikayetlerine neden 
olmaktadır. Bu çerçevede, 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 5 inci maddesinin aynı kanunun 11 inci 
maddesine uygun hale getirilmesine imkan sağlanmıştır. Sayılan bu değişiklikle, 3402 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesine göre ilan yapılmak suretiyle giderlerin önlenmesi ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılarak vatandaş 
mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
 
Bu kanun tasarısıyla, 3402 sayılı Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle, uygulamaya açıklık getirmek 
amaçlanmıştır; 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) fıkrası, 41 inci maddesi ve sayılaştırma maddesine 
ilişkin yönetmeliklerin çıkarılacağı sürenin belirlenmesi sağlanmıştır; uygulamada herhangi bir karışıklığa neden 



olunmaması için, orman kadastro çalışmalarına hangi kanun uyarınca başlanmışsa o kanuna göre 
sonuçlandırılması hükmü getirilmiştir. 
 
21.6.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 45 inci maddesiyle, orman sınırının dışına çıkarılmış veya 
çıkarılacak alanlarda, zilyetlik yoluyla iktisap edilmesine imkan tanınmıştı; ancak, bu maddenin birinci ve ikinci 
fıkraları tamamen, üçüncü fıkrası ise kısmen olmak üzere, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 
Maddenin iptal edilmeyen bölümlerini uygulama imkanı da kalmamıştır. Bu nedenle, söz konusu maddenin 
yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilgi ve bilişim çağına girdiğimiz bu dönemde dünyanın ilerlemiş ülkeleri 
seviyesine ulaşmak ve daha da ileri gitmek için, gecemizi gündüzümüze katarak, birlikte çalışmaya devam 
ediyoruz. Geldiğimiz noktanın yeterli olduğunu söylememiz henüz mümkün değil; daha katedilecek çok 
yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. 
 
Tarih, bu dönemi, bu hükümeti ve bu Parlamentoyu, milletin arzularını yerine getiren yönetim olarak yad 
edecektir. Bu asil millet, kendisine hizmet edenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de, böyle bir 
dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olmaktan ne kadar onur duysak azdır. Bugün, yurdumuz için 
çok önemli olan bu kanun tasarısını görüşmek ve yasalaştırmak için Yüce Meclisin çatısı altındayız. 
 
Bu kanunun yapılmasında emeği geçen Bayındırlık ve İskan Bakanımıza, Bakanlığımızın değerli mensuplarına, 
bu kanun tasarısını görüşerek son şeklini veren Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Değerli 
Başkan ve üyelerine, bu kanunun yasalaşması için desteğini esirgemeyecek siz değerli iktidar ve muhalefet 
partileri mensubu milletvekili arkadaşlarıma, şahsım ve AK Parti Grubu adına teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 
 
Bu kanunun aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor; şahsım ve AK Parti Grubu adına, Yüce 
Heyetinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın İbiş. 
 
Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz isteyen, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Sür, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
 
Buyurun. 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 728 sıra sayılı 
Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bugün görüşmelerine başladığımız ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren ve bu yasaya yeni bazı maddeler ekleyen bu tasarının sıradan bir değişiklik olduğunu düşünürsek 
yanılırız. Ülkemizin kaynaklarının topyekûn seferber edilerek ulaşılmaya çalışılan çağdaş Medeniyet ve çağdaş 
yaşam modelinin yakalanmasında, çağı yakalamış bir kadastro modelinin çok büyük bir önemi vardır. Günlerdir 
bu tasarının Meclise gelmesini ve bu tasarı hakkındaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşmayı bekliyorduk; iki 
haftalık bir beklemenin sonucunda tasan gündeme geldi. Tasarı hakkında siyasi parti grupları adına görüşmeler 
yapıldı ve tasarı hakkındaki düşünceler yansıdı. 
 
Değerli arkadaşlarım, elbette siyaset yapıyoruz, elbette bu toplumun yararına olduğunu düşündüğümüz 
konularda düşüncelerimizi yaşama geçirmeye çalışıyoruz; ama, şuna da yürekten inanıyorum: Her işi uzmanı 
yapmalı, her işin yapılmasında uzman katkısı olmalı ve uzmanın gösterdiği, bu işi bilenlerin gösterdiği 
doğrultuda da adım atılmalı. Şimdi, şunu gayet iyi biliyoruz: Meclisimizde, 550 milletvekilinin içinde 3 harita 
kadastro mühendisi var; bunun 2'si Cumhuriyet Halk Partisinde, 1'i de AKP'de olan bir arkadaşımız; ama, 
burada, görüyorum ki, bir kadastro kanununun tümü üzerinde bile bir harita kadastro mühendisinin konuşmasına 
gerek duyulmuyor. Yani, o zaman, bu kanuna, bu yasaya nasıl yaklaşılıyor arkadaşlar? Yani, uzmanlar gelip 
burada görüşlerini belirtmeyeceklerse, sadece burada konuşmak için veya ele verilen bir şeyleri okumak için 
buraya çıkıp konuşmanın anlamı yok. İşin içinden gelmek lazım, işin esasını bilmek lazım; kadastro nedir bilmek 
lazım, kadastrocu nedir bilmek lazım, tapucu nedir bilmek lazım. Bunları bilmezsek, burada sadece konuşuruz, 
burada söylediklerimiz de havada, askıda kalır; bir şeyler çıkarırız, bir şeyler üretiriz, ürettiğimizi zannederiz. 



İşte, bugüne kadar da, aslında, bunları yaptık. İki yıldan beri bu Meclisin kürsüsünde konuşulanların, 
söylenenlerin birçoğu gerçekleşti. Ne dedik; birçok konu Anayasaya aykırıdır dedik, geri geldi; yanlış dedik, 
yanlış, bile bile çıktı.  
 
Şimdi, burada konuşmak için birçok şeyler hazırlamıştım; ama, hiçbirisine bakmak gereği hissetmiyorum. Neden 
hissetmiyorum; çünkü, bu ülkede sorunlar büyük. Kadastroda da sorunlar büyük; ama, bu sorunları çözmek de 
bu Meclisin görevi. 
 
Değerli arkadaşlarım, hepimizin görevi ne; bu ülkeyi geleceğe, aydınlık yarınlara hazırlamak. O zaman, geleceği 
oluşturacak, geleceği planlayacak yasaları bu Meclisten çıkarmak zorundayız. Bu Meclisten, günü kurtaracak, 
bugünü kurtaracak yasaları çıkararak bu ülkenin aydınlık geleceğini kuramayız. 
 
Şimdi, gönül isterdi ki, buraya, Kadastro Yasasının birkaç maddesini değiştiren ve Kadastro Yasasına ilave 
birkaç madde getiren bir tasarıyla gelinmesin; buraya, bu ülkenin aydınlık yarınlarını kurabileceğimiz çağdaş 
kadastro yasasıyla, geleceğin kadastrosunu kurabileceğimiz bir kadastro yasasıyla, tasarısıyla gelinsin ve bu 
tasarıya elbirliğiyle destek olalım ve bu ülkede, çağdaş, geleceğin kadastrosunu elbirliğiyle kuralım; ama, 
görünürde bu yok değerli arkadaşlarım, görünürde günü kurtarmak için hazırlanmış bir tasarı var. 
 
Şimdi, diyeceksiniz ki, bu tasarıya karşı mısın; hayır, bu tasarıya karşı değilim; ama, ben, bu tasarıyı yetersiz 
buluyorum ve bu Meclisin, bundan çok daha iyi bir tasarıyı, Kadastro Yasasını tümden ele alıp, geleceğin 
kadastrosunu oluşturabilecek bir tasarıyı burada görüşüp, burada yasalaştırabileceğine de yürekten inanıyordum; 
ama, görünen o ki, bu yok. 
 
Peki, neden yok; şimdi, bu tasarının hazırlanması aşamasında geçen safhalar incelendiğinde, maalesef, şunu 
görüyorum: Önce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün böyle bir talebi yok. Yani, çağdaş, geleceğin 
kadastrosunu kurmak gibi bir talep söz konusu değil. Türkiye'de kadastroyu bitirdi desinler de, Türkiye'de 
kadastro kağıt üzerinde de olsa bitsin de, gerisi ne olursa olsun. Aslında, anladığım kadarıyla, Genel 
Müdürlüğümüzün böyle bir talebi yok. Elbette, bu işin başındaki Genel Müdürlükten böyle bir talep gelmezse, 
siyasinin de buraya getireceği proje, maalesef, bu olur.  
 
Peki, bu tasarı bu şekilde hazırlanırken, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının tutumu ne olmuş-orada da bir 
sürü yanlışlıklar var- bir gün söylediklerinden ertesi gün, nedense, caymışlar! Neden caymışlar?.. Yanıtını, 
herhalde, bu ülkenin harita kadastro mühendislerine verecekler.  
 
Değerli arkadaşlarım, bazı maddeleri değiştirirsiniz, bazı maddeleri iyileştirirsiniz, bunun sonucunda Türkiye'de 
kadastroyu da bitirirsiniz ve biz size "Türkiye'de kadastro bittiği için teşekkür ederiz" deriz; ama, Türkiye'deki 
kadastrodan doğan sorunları çözemezsiniz. Bu ülkede, yüzbinlerce dava gayrimenkullerle ilgilidir. Yasaların 
getirdiği bu sorunlar, düzensizliklerin getirdiği bu sorunlar nedeniyle mahkemelerde yüzbinlerce dava var. 
Bizim, bu sorunları çözebilmemiz için çağdaş bir kadastro yasasına gereksinimimiz var. Peki, çağdaş kadastro 
yasasını teknik şartlarla buraya getirsek ne olacak, sorun çözülür mü; hayır. 
 
Şimdi, bu kürsüde, 2005 yılının bütçesi görüşülürken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi hakkında 
söz almış bir arkadaşınızım, o zaman da söylemiştim. Çok şanssız bir Genel Müdürlük, sahipsiz bir Genel 
Müdürlük, hiç sahip çıkılmayan bir Genel Müdürlük. Sonuçta, Genel Müdürlüğün personeliyle Genel 
Müdürlüğün çalışmalarıyla geldiğimiz nokta, maalesef, özlediğimiz nokta değil. 
 
Şimdi, yasanın bazı maddelerini değiştirdik, her şey düzgün. Peki, iş bitti mi; bu genel müdürlükte çalışan 
insanlarımız mutlu mu; bu genel müdürlükte çalışan mühendisi, teknik elemanı, tapu sicil müdürü, tapu sicilde 
görevli insanlar mutlu mu; hayır, hiçbirisi mutlu değil değerli arkadaşlarım; çünkü, bu yasanın içerisinde onlar 
yok, bu tasanda onlar yok. O insanlar hep unutuluyor, o insanlar hep dışlanıyor; nasıl olsa çalışıyorlar, nasıl olsa 
üretiyorlar, bırakalım canım, yapsınlar, üretsinler... Buna hakkımız yok değerli arkadaşlarım. Bakın, bizim, bu 
tasarının içerisine Tapu ve Kadastro çalışanlarını da koymamız lazım. Bu tasarıyı bir bütün olarak çıkarmamız 
lazım. Hani, Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz "önce insan" diyoruz ya; önce Tapu ve Kadastroda çalışan, 
üreten insanlara sahip çıkmalıyız ki, arkasından, onlardan bu işleri takip etmelerini, bu işleri hakkıyla yerine 
getirmelerini isteyelim; ama, bu var mı burada; yok. Değişiklik önergelerimiz var; bu maddelere bunları 
eklemeye çalışacağız. Ne kadarına uyulacak, ne kadarına uyulmayacak; bunu önümüzdeki saatler boyunca 
göreceğiz. 
 
Şuna yürekten inanıyorum: Bu ülkenin çağdaş bir kadastro yasasına gereksinimi var değerli arkadaşlarım; çünkü, 
bütün dünyada, bütün çağdaş ülkeler, artık, kadastroyu bizim ülkemizde anlaşıldığı gibi anlamıyorlar. Sadece 



sayısallaştırma ihaleleri yapmakla, sadece nokta kadastrosu yapıyoruz, koordinatlı kadastro yapıyoruz diye bir 
şeyler yapmakla bu işler yürümüyor.  
 
İşte, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan iki tane sayısallaştırma ihalesi var. Şimdi, ben, Kadastro Genel 
Müdürlüğümüze trilyonlarca lira vererek yapılan bu sayısallaştırma ihalelerinin sonuçlarında ortaya çıkacak o 
mal ve hizmetlerin, yani, sayısallaşmış kadastro parsellerinin, o değerlerin yasallığı var mıdır yok mudur diye 
sorsam; yasallığı vardır diyemeyecek. O zaman, niye bu ülkenin trilyonlarını çöpe atıyoruz? Niye çöpe atılıyor 
trilyonlar? Bu ülkede bu kadar çok, bol kaynak mı var? O zaman, gelin, bir bütün olarak yenilemeyi düşünerek, 
kadastroyu bütün ülkede yenilemeyi hedefleyerek, çağdaş bir kadastro yaratmayı düşünerek, bu yasayı sil baştan 
ele alalım; ama, görünen o ki, bu, buradan, bu şekilde geçecek. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu şekilde de geçse, belki bir adım ileri gideceğiz düşüncesiyle, ben de, kişisel olarak bu 
tasarının yanında olacağım; ama ... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Sür. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- ... biraz önce ifade ettiğim gibi, gönül isterdi ki, bu yasa tasarısı, sadece üç beş 
maddede değişiklik, üç beş maddeye ilave şeklinde gelmeseydi. Tapu Kadastro örgütünü, geleceğin 
kadastrosunu ve o kadastro örgütünde çalışan mutlu insanların kadastrosunu oluşturacak bir yasa tasarısı 
şeklinde gelseydi ve elbirliğiyle, gönül gönüle, bu ülkeyi yarınlara hazırlayacak bir yeni kadastro yasası 
çıkarsaydık çok daha mutlu olacaktık. 
 
Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.  
 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
 
MADDE 1- 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
"Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral 
haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit 
etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin 
alt yapısını oluşturmaktır."  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsı adına söz isteyen Sayın Erdal 
Karademir; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
728 sıra sayılı Kadastro Yasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tasarının 1 numaralı amaç maddesi üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bugünkü Türkiye kadastrosu, biraz önce de bahsettiğim gibi, Türk Medeni Yasasının 
öngördüğü kurallar çerçevesinde, taşınmazların sınırlandırılması ve üzerlerindeki hakların belirlenmesi görevini 
yükümlenen bir hukuksal kadastrodur. 
 
Tasarının amaç maddesinde, hükümetin teklif ettiği metinde bulunmayan, ama, komisyonun kabul ettiği metinde 
yer alan değişiklikler, bugünkü istenen, çağdaş, çok amaçlı kadastro anlayışını karşılamaktan uzaktır. Esas olan, 



komisyon görüşmelerinde de dile getirdiğimiz gibi, Kadastro Yasasının tamamının ele alınması ve yeniden 
düzenlenmesidir; çünkü, parçacı yaklaşımlarla ele alınan düzenlemeler, ne yazık ki, sorunu çözmekten, 
değişimden ve gelişimden uzak kalmaktadır. 
Amaç maddesindeki değişikliklerin de sınırlı olarak ele alınması, bunun bir sonucudur. 
 
Kadastronun amacının yeniden ele alınması, yeniden tanımlanması, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere ve 
değişen teknolojiye göre yeniden düzenlenmesini öngörmek, Kadastro Yasasının tamamı üzerinde bir değişikliğe 
gidilmesi zorunluluğunu önümüze koymaktadır; ancak, gerek AKP yönetiminin yaklaşımı ve gerekse Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü bürokratlarının önerdiğimiz yeniliklere karşı gösterdiği direniş ve yaklaşım, çağdaş, 
çok amaçlı kadastroyu ülkemizde yaşama geçirmeyi olanaksız kılmaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, Kadastro Yasasının amacı, Türk Medeni Yasasının öngördüğü tapu sicil sisteminin 
kurulması temel amacının yanında, kadastronun e-devletin ana unsuru olan tapu ve kadastro bilgi sistemini 
kurmak, bu sistemi topografik verilerle bütünlemek suretiyle, toprakla ilişkili projelere ve yatırımlara altlık 
oluşturacak bir sistemin kurulması olmalıdır. Bundan dolayıdır ki, şu temel yaklaşımlar altında, Kadastro 
Yasasının amacı ve kapsamının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
Taşınmaz malların ülke kontrol noktalarına, ülke nirengi ağına, ülke bütünlüğüne dayalı olarak kadastrosunu 
yapmak ve böylece, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirlemek, hukuki durumlarının tespit 
edilmesi suretiyle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini oluşturmak; bilgi teknolojileri yardımıyla, e-
devletin en temel unsurlarından olan mekansal bilgi sistemlerinin-kent bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi, çiftçi 
kayıt sistemi, coğrafi bilgi sistemi gibi sistemlerin altyapısını oluşturacak tapu ve kadastro bilgi sistemlerini 
kurmak amaçlanmalıdır. 
 
Ekonominin, vergilemenin, yargının, kentleşmenin, imar ve kamulaştırma faaliyetlerinin, arsa ve arazi 
kullanımının düzenlenmesinin, mühendislik projelerinin gereksinmelerini karşılayabilmek kadastronun amacı 
olmalıdır. 
 
Sosyal, kültürel, turistik, teknik ve ekonomik planlama gibi toprakla ilgili her türlü tasarımda ve uygulamada, 
gerekli bilgilerin hızlı ve rasyonel biçimde elde edilmesi amaçlanmalıdır. Çevre ve doğaya yönelik koruma 
önlemlerinin en sağlıklı biçimde alınması amacıyla oluşturulacak mekansal bilgi sistemlerinin temel bilgilerini 
sağlamak olmalıdır. 
 
Yukarıda sayılan amaçlara ulaşılabilmesi için, sistemin temelini oluşturan mekansal verilerin sürekli güncel 
tutulması, gerektiğinde yenilenmesi, kuruluş kadastrosu sonrası teknik ve hukuksal hizmetlerin yürütülmesi için 
yöntemleri ve ilkeleri belirlemek amaç olmalıdır. 
 
Değerli arkadaşlarım, diğer yandan, Türkiye kadastrosunun özellikle Avrupa ülkelerindeki kadastroların 
içeriğine yaklaştırılması amacıyla kapsamının da yeniden belirlenmesi gerekli ve zorunludur. Bu anlamda, 
taşınmazlar kadastrosu, bilgi sistemi olarak sayısal formda oluşturulan kadastro planlarından ve tapu sicilinden 
oluşması sağlanmalıdır; çünkü, plan ve siciller, kadastronun birbirini bütünleyen ayrılmaz parçaları olmasıdır. 
 
Taşınmazlar kadastrosunun birimi, yeryüzünde sınırları kendi içinde kapsayan, geometrik olarak belirlenebilen 
parseldir. 
 
Taşınmazların ölçümü, ülke yer kontrol noktalarına dayalı olarak yapılması amaçlanmalıdır. 
 
Taşınmazlar kadastrosunun temel verilerini, parsellerin konum verileri, kullanım türleri, yüzölçümleri, malikleri 
ve hak sahipleri, o parsel üzerindeki yapılar ve karakteristik özellikleri içermelidir.  
 
Taşınmazlar kadastrosu, ilgili yasal düzenlemelere göre belirlenen, taşınmaz değerleri ve tarımsal toprakların 
derecelendirme sonuçlarını da içermelidir. Taşınmaz değerleme yöntemleri ve sonuçları konusunda yapılacak 
işlemler bir yönetmelikle belirlenmelidir. 
 
Kadastro hizmetlerini yürütecek personelin yeterlilikleri, yetkileri ve sorumlulukları bir yönetmelikle yeniden 
düzenlenmelidir. 
 
Gereksinimlere göre, kadastro verileri ile topografik verilerin bütünlenmesinin yolları, yöntemleri, bu konudaki 
yetki ve sorumluluklar bir yönetmelikle tekrar oluşturulmalıdır. 
 



Türkiye kadastrosunun kuruluş kadastrosu sonrası hizmetleri de yasal bir zemine kavuşturulmalı, bu nedenle, 
yaşatma faaliyetlerinin kapsamı belirlenmelidir; çünkü, yaşatma faaliyetleri, kadastro faaliyetlerinin ayrılmaz 
parçasını oluşturmaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, tasarıda yer alan mekansal bilgi sistemlerinin altyapısını günümüzde kadastro bilgileri 
oluşturmaktadır diyoruz. Bu durum, Avrupa ülkelerinde değişik biçimlerde düzenlemelerle yasal dayanağa 
kavuşturulmuştur. Değişik hizmet grupları bu baz sistemini kendileri için gerekli bilgilerle zenginleştirerek, 
değişik isimler altında kullanabilmektedirler. Bu bilgiler, başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurumlarının 
ve özel kesimin hizmetlerini kolaylaştırma ve verimini artırma, doğru ve yerinde karar verme ve gelişen 
teknolojilerden daha fazla yararlanma olanağı sağlamaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; değişik kaynaklarca, yani mekansal bilgi sistemlerini kullanarak sektör ve 
disiplinlerce sıkça ifade edildiği gibi, kadastro bilgilerinin bu işlevi gereğince yerine getirebilmeleri için, sisteme 
alınan bilgilerin ülke genelinde bir birim koordinat sistemine dayandırılması, güvenilir olması, belirlenen 
standartta olması, güncel olması gereklidir. Böylece, aynı bilgilerin tekrarlı oluşturulması önlenecek; sistem 
bilgileri geniş bir kullanıcı topluluğunun gereksinimlerini karşılayacaktır; ancak, ülkemizde uygulanmakta olan 
kadastro, kamu kurumlarının ve vatandaşların beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Ayrıca, çağdaş ülkelerin bu 
konudaki tanımlarından da giderek uzaklaşmaktadır. Bu nedenle, çağdaş kadastronun yeniden tanımlanması 
gerekmektedir.  
 
Bu anlamda, yeni yüzyılda, Türkiye kadastrosu, yalnızca mülkiyet kadastrosu bağlamında kalmamalıdır; içerik 
olarak çok amaçlı kadastroyu hedeflemelidir. Bu içeriğiyle, günümüz bilgi teknolojileri bağlamında, çok amaçlı 
kadastro bilgi sistemi olarak yapılandırılmalıdır. Mekansal bilgi sistemleri için kendinden beklenen hizmetleri 
yerine getirebilmelidir. Kentsel ve kırsal alanda dünya ölçeğinde ortaya çıkan ve ülkemizde de yansımalarını 
bulan yapılanmaların dışına düşülmeden, kadastroyu bu kapsama kavuşturmak zorundayız. 
 
Değerli arkadaşlarım, son yıllarda mekana ilişkin verilerin yönetilmesi konusu da önem kazanmıştır. Ülkemizde 
çağdaş bir kadastro sistemi kurulması hedefi, günümüzde bir üst kavram olarak arazi yönetiminin, Türkiye 
coğrafyasının tamamını kucaklayacak biçimde gerçekleştirilmesi hedefiyle birlikte tasarlanmalıdır. 
 
Ülkemizin dünyadaki gelişmelerden uzak kalması, elbette düşünülemez. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, 
sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, toprağın kullanımının planlanmasını, kaydını ve verilerin dolaşımını daha 
da önemli kılmaktadır.  
 
İşte bu gelişmeler, kadastroyu, vergilendirme ve mülkiyetin güvencesi olmanın ötesinde, çok amaçlı kadastro ve 
taşınmaz yönetimine dönüştürmektedir; ancak, kadastromuz bugünkü durumuyla uluslararası gelişmelerin 
gerisinde kalmıştır ve bu tasarıyla getirilen değişiklikler, aşağıdaki sakıncaları ortadan kaldırmayacaktır: 
 
Ülkemizde, bugün, kadastro bilgi sisteminde kullanılmak için, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı tamamlanmıştır. 
Buna karşın tasarıda, kadastro çalışmalarının oluşturulan ağa dayanması öngörülmemektedir. Bu şekilde 
üretilmiş kadastro haritalarının kullanılabilirliği çok kısıtlı olacak ve bütünlüğü sağlanamayacaktır. Bu anlamda, 
bitirilmesi öngörülen kadastro çalışmalarının ürünü olacak kadastro haritaları, sayısal topografik kadastral 
nitelikte olmayacaktır. 
 
Değerli arkadaşlarım, kadastronun, bugün, yeniden ele alınmasını gerektiren vazgeçilmez noktalar da şunlardır: 
 
Bugün, kadastroya e-devletin mekansal verilerinin sağlanması sorumluluğunun verilmiş olması; diğer yandan, 
Avrupa Birliği ülkelerinin 1990'lı yıllarda kadastro yasalarını, bilgi teknolojilerinin gerektirdiği yapıya 
dönüştürmüş olmaları; oysa, bizim de, bu doğrultuda kadastroyu dönüştürmemiz gerekliliği ortadadır. 
 
Avrupa Birliği Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesinde, ulusal program içinde yer alan arazi kayıt sistemi ve çiftçi 
kayıt sistemi hedeflerinin, çağdaş kadastro sistemini zorunlu kılması gerekiyor. 
 
Kamulaştırma, uzun vadeli ipotek kredisi ile konut edinme, kentsel dönüşüm ve benzeri amaçlar için taşınmaz 
değerlemesi, taşınmazların vergilendirilmesi, taşınmaz projelerinin geliştirilmesi, kadastronun önündeki 
görevlerdendir. 
 
Değerli arkadaşlarım, saydığım noktalara bakıldığında görülmektedir ki, Türkiye kadastrosunun bugünkü hedefi, 
bu tasarıyla getirilen ufak tefek değişikliklerle yetinmek değil, aksine köklü bir değişim gerçekleştirmek 
olduğudur. 



 
Bu değerlendirmelerimizle de görüleceği gibi, Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısıyla getirilmeye çalışılan kadastro anlayışı, çağdaş kadastro anlayışından çok uzaktır. 
 
Çıkarılacak yasa, kadastronun temel sorunlarını yakın geleceğe atan bir yaklaşımdır.  
 
Avrupa Birliğine girme sürecinde olan ülkemizin, diğer üye ülkelerle ortak yatırım ve kalkınma projelerini 
yürütmek, dile getirdiğim işlemlere hizmet verebilmek için, uzun erimli çözümleri getirecek yasal düzenlemelere 
ivedilikle gereksinim vardır. Bu tasarı, bu gereksinimleri yerine getirmekten uzaktır. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Karademir. 
 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 2- 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
 
"Kadastronun fenni işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki 
teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. 
 
Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Balıkesir Milletvekili Orhan Sür; 
buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan yasanın 2 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce yasanın tümü üzerinde yaptığım konuşmada ifade ettiğim gibi, Kadastro 
Yasamıza yeni bazı maddeler ekliyoruz, bazı maddelerinde ufak tefek değişiklikler yaparak bir noktaya gelmeye 
çalışıyoruz. Elbette, bu tasarı bir bütün olarak incelendiğinde şunu görüyoruz: Hükümetimizin bir hedefi var ve 
bunu da açıkça ilan ediyor; 2006 sonuna kadar Türkiye'de kadastroyu bitireceğim; yani, Türkiye'de kadastroyu 
bitiren hükümet ben olmak istiyorum diyor; bu da çok doğal. Bu çalışmanın sonucunda, eğer Türkiye'de 
gerçekten kadastroyu tamamlayabilirsek, en azından çok büyük bir eksikliği gidermiş oluruz. 
 
Tabii, bunu yapabilmek için, özel sektörün bu alandaki bilgi birikiminin, ekip ve ekipman ağının kullanılması 
sonucunda hızlanma söz konusu. 10 000'in üzerinde, kadastrosu tamamlanmamış köyümüz var ve bunlar da 
genelde kadastro ölçümleri açısından zorluklar arz eden köyler ve buralarda bir çalışma yapılacak. Bu maddeyle, 
bu çalışma aşamasında kadastro teşkilatımızın bu çalışmalara katacağı elemanların açıklaması getiriliyor ve 
bildiğimiz gibi, köylerimizin kadastrolarının yapılması işleri de ardı ardına ihale ediliyor. 
 
Şimdi, önümde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün ihaleye çıkardığı iki işin şartnamesi var. İkisinin 
amacı da aynı; kadastrosu yapılmamış, yurdun çeşitli bölgelerindeki yerlerin kadastrosunun yapılması. Sonuçta, 
yapılacak iş aynı; gidilecek, ölçülecek, koordinatlarla, yeni teknolojilerle bu kadastrolar yapılacak; ama, burada, 
bir farklılık var. İki ihale var; iki ihalenin şartnameleri farklı. Şimdi, bazı yetkili arkadaşlarımız şunu 
söyleyebilir; o ihalenin bir tanesini şu fondan yapıyoruz, ihalenin bir tanesini bu fondan yapıyoruz. Yahu 
arkadaşlar, sonuçta yaptığımız iş aynı değil mi; yani, sonuçta, bu ihalelerle yaptığımız işin adı mı değişiyor, şekli 
mi değişiyor? Farklı fonlardan yaptığımız zaman, bu iş neden farklı şartlarla geliyor? 
 
Şimdi, bakıyorum, iki ihale; bir tanesi Konya'da, bir tanesi Zonguldak'ta, ikisinin amacı da aynı. Bir tanesinde, 
Konya'dakinde, çok özel şartlar var. Neden diye araştırıyorsunuz, verilen yanıt şu: "Konya'daki ihaleyi Dünya 
Bankası kredisi kullanarak yapıyoruz." Peki, Dünya Bankası kredisi kullanarak yapıldığında şartlar, aranan 
nitelikler, istenilen özellikler farklı olacak da, kamunun kendi kaynağı olan döner sermaye payı kullanılarak 



Zonguldak'ta ihale yapıldığında farklı mı olacak? Neden böyle oluyor bu? Bunun yanıtı biraz yuvarlak geliyor; 
"işte, işi ehline vermek..." Yani, şimdi, Zonguldak'taki ihaleye girenler, bu ihaleyi alacak kişiler, işin ehli değil 
mi? Yani, bu anlam mı çıkıyor acaba, bu tip bir yanıt geldiğinde? Bu yanıtı verdik, vermedik diye de bir 
polemiğe girmek istemiyorum; ama, ben, bir harita kadastro mühendisiyim, bu yanıtların kimlere, nasıl 
verildiğini de gayet iyi biliyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, Konya'daki ihaleye girebilmek için, son üç yıl, üst üste, ortalama 300 000 dolarlık iş 
yapmış olman gerekiyor; ama, Zonguldak'takinde bu şart yok. Konya'daki işe girebilmek için, son üç yılda, 2 
500 hektar iş yapman gerekiyor; ama, Zonguldak'taki şartlar farklı. Neden diye sormamız gerekiyor. Yani, 
yıllardan beri, kadastroyu özel sektöre açalım diye ben de savunan bir arkadaşınızım. Özel sektörü kadastroya 
açarken ve özel sektörün bu çalışmasından faydalanmaya çalışırken, ayrı ayrı şartnamelerle, ayrı ayrı ihaleler 
yaparak hangi noktaya varmaya çalışıyoruz? İnsanın biraz-kusura bakmayın- kafası karışıyor. Biraz kafa 
karışıyor, acaba adrese teslim mi var demeye başlıyorsun; çünkü, Konya'daki ihale koşullarına göre, o ihaleye 
girebilecek insan sayısı daha sınırlı; çünkü, bu ülkedeki harita bürolarının konumları belli. Diyelim ki, 
Konya'daki ihaleye 20 kişi girerse, Zonguldak'taki ihaleye belki 100 kişi girecek, daha büyük bir rekabet 
doğacak. Peki, niye, Konya'daki aynı koşullara indirilmiyor? Eğer Zonguldak'taki ihalenin şartnamesindekiler, 
Zonguldak'taki ihalede pek güvensizseler, niye Zonguldak'taki ihale Konya'daki gibi yapılmıyor sorularını art 
arda getirmek zorundayız. 
 
Çok ilginç şeyler yapılıyor. Konya'daki ihalenin ihale dosyasını almak için 100 000 000 lira ödüyorsun, 
Zonguldak'takinin ihale dosyasını almak için 250 000 000 lira ödüyorsun. Neden? Zonguldak'taki daha da küçük 
bir iş; yani, birimler, dosyalar daha küçük, yapılacak iş daha küçük; ama, Zonguldak'ta 250 000 000 liraya, 
Konya'da 100 000 000 liraya ihale dosyaları satılıyor.  
 
Bunlar belki küçük şeyler gibi görünüyor; ama, biz, daha işin başında böyle çarpık çarpık şeyler yapmaya 
başlarsak, yarın, bu olayı hangi noktaya taşıyacağız arkadaşlarım? Yani, biz istemiyor muyuz rekabet doğsun; 
biz istemiyor muyuz Türkiye'de bu işi yapabilecek her harita kadastro bürosu bu ihaleye girsin, çata çat 
pazarlıkta veya teklifte en düşük rakamı vererek bu işi yapsın? 
 
Ayrıca, başka şeyler var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, İller Bankasının yaptığı halihazır ihalelerdeki 
işleri, iş bitirme olarak kabul etmiyor; baştan yüzde 10'unu kabul ediyordu, şimdi onu da kabul etmiyor; yani, bu 
kadar çok değişiklik söz konusu. İller Bankasının yaptığı ihalelerde yapılan işler harita işi değil mi? Eskiden 
yüzde 10 alıyordun, şimdi niye almıyorsun? 
 
Bakın arkadaşlar, bunlar, daha işin başında bocalama içinde olduğumuzun da göstergeleri.  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Krediyi veren, şartnameyi kendi koyuyor. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Hayır; krediyi veren, şartını kendisi koymuyor değerli arkadaşlarım. 
 
Sayın Bakanım, kredi, ARIP kredisi; biliyoruz, bu, Dünya Bankasının köylülere dağıttığı parayla ilgili kredi. 
Onlar şunu demiyor; üç yıllık ortalama 300 000 dolar geliri olacak. Türkiye'deki mühendislik bürolarının kaç 
yüzbin dolar geliri olduğunu, krediyi veren Dünya Bankası mı saptıyor? Yani, lütfen... 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Cevap vereceğim. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Tabii verirsiniz Sayın Bakanım, elbette verirsiniz. O zaman, Dünya Bankasının 
saptadığı krediler, kriterler doğruysa, niye, siz, bu kriterleri Türkiye genelinde yaygınlaştırmıyorsunuz? Yanlışsa, 
karşısında durun o Dünya Bankası kriterlerinin, verdikleri şeylerin. Dünya Bankası, bu ülkenin her şeyini esir 
haline mi getirdi yani? Yapacağımız işin, vereceğimiz ihalenin hangi noktada hangi işin olacağına onlar mı karar 
verecek? İller Bankasının yaptığı ihalelerdeki yüzde 10 iş bitirme belgesinin sayılıp sayılmadığına Dünya 
Bankası personeli mi karar veriyor? Böyleyse, gerçekten üzülüyorum değerli arkadaşlarım. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- İller Bankası bize bağlı... İller Bankası aynı 
bakanlığa bağlı. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen!.. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- İller Bankası aynı bakanlığa bağlıysa, aynı bakanlık, aynı tür ihalede, aynı işte, aynı 
şartnameyi kullanır. 



 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Demek ki zorunluluk var. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen ama!.. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Neyin zorunluluğu var Sayın Bakanım; onu anlatın diyorum işte ben de size... 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Tabii Sayın Başkanım. 
 
Değerli arkadaşlarım, yani, Dünya Bankası, benim işimin ihale dosyasını satarken 250 000 000 liraya 
satacaksınız, herhalde böyle diyor. Yani, bunu diyor artık bize, bu noktaya kadar gelmişiz. O zaman, bu ülkeyi 
siz idare etmiyorsunuz Sayın Bakanım, Dünya Bankası idare ediyor demektir; o bakanlığı Dünya Bankası idare 
ediyor demektir, siz değil. O noktaya gelmiş durumdaysak, gerçekten çok üzücü, gerçekten neyi tartışayım, neyi 
söyleyeyim. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Krediyi şartlı veriyor, öyle gelişigüzel değil. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Kadastro örgütümüzün eksiklikleri, yanlışlıkları veya olaya bakış açısındaki, bize 
göre en azından, hataları elbette dile getireceğiz. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Neyse, ben, sizi davet edeceğim. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Yani, bir TAKBİS Projeniz var. Bu yasayı bu şekilde getireceğinize, keşke, pilot 
bölge olarak TAKBİS'i uyguladığınız Çankaya'da TAKBİS'te karşılaştığınız sıkıntıları çözecek bir yasa tasarısı 
getirseydiniz. Sanki, TAKBİS'te hiçbir şeyle karşılaşmadınız. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TAKBİS 
Projesinde şu ana kadar hangi sıkıntılarla karşılaştığı konusunda hiçbir açıklama yapmadı. Hiç mi sıkıntınız yok; 
onları niye düzeltmiyorsunuz burada? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Düzeltiyoruz. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Nerede düzeltiyorsunuz? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Hem de devlete büyük paralar kazandırdık. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Vallahi, hiçbir şey kazandırmıyorsunuz Sayın Bakanım. Son yaptığınız MEER 
ihalesinde de 2 trilyonun üzerindeki parayı, sadece kağıt üzerinde koordinat, digitaizer'la okuyacağınız, 
vereceğiniz koordinatlarla renkli renkli parselleri boyarsınız, asarsınız duvara, o parsellere bakarsınız, 2 trilyon 
lira parayı da ödersiniz; ama, hiçbir hukuksal geçerliliği olmayan harita paftaları oluşturursunuz, o paftalar da 
hiçbir yerde geçerli olmaz ve bu 2-3 trilyon para da bu şekilde çöpe gider. Bunu, ben bir harita mühendisi olarak 
söylüyorum. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, toparlar mısınız. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu ülkenin kıt kaynaklarını, lütfen, çarçur etmeyelim. Bu ülkenin kaynaklarını en iyi 
şekilde kullanalım ki, bu ülke aydınlık yarınlara ulaşabilsin. Bu, bizim elimizde. Biraz daha titiz davranalım ve 
bu işin başındaki kurumlarda çalışan bürokrat arkadaşlarımız da, bazı şeylerde, artık, ellerini taşın altına 
soksunlar. 
 
Bu ülkede geleceğin kadastrosunu kurmak hepimizin boynunun borcu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
çalışanların da, bu Mecliste görev yapan bizlerin de, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasında görev yapanların 
da; elbirliğiyle, uzlaşıp, bu ülkeyi aydınlık yarınlara beraber taşıyalım.  
 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 



BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, bir iki cümleyle cevap verebilir 
miyim? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, Hükümet adına söz istediniz, vereceğiz; ancak, madde üzerindeki görüşmeler henüz 
tamamlanmadı, devam ediyor. 
 
Birleşime, saat 19.00'a kadar ara veriyorum. 
 
Kapanma Saati: 18.28 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
728 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
 
4. Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı: 728) (Devam) 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Sayın Bakan, Hükümet adına söz istiyor musunuz? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, sayın vekiller Genel Kurulda 
olsaydı cevap vermek isterdim... 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen, Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım.  
 
Buyurun Sayın Yıldırım. 
 
MEHMET YILDIRIM (Kastamonu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadastro Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Ülkemizde 1912 yılından bu yana kadastro çalışmaları yapılmasına rağmen, bu konuyla ilgili resmİ düzenleme 
1925'te 658 sayılı Kadastro Yasasıyla yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan kadastro çalışmalarında ülkenin 
hedeflenen kadastro oranı yüzde 85'e çıkarılabilmiştir. Halen kadastrosu tamamlanmamış ilçeler bulunmakla 
birlikte, 11 711 köye bu hizmet hiç götürülememiştir. Kastamonu'nun da 20 ilçesi, 136 mahallesi, 1 082 
köyünden sadece 325 köyün kadastrosu yapılmış, 725 köyün kadastrosu gerçekleştirilememiştir. Yüzde 65'i 
ormanla kaplı Kastamonu'nun sadece yüzde 52'sinin kadastrosu yapılabilmiş ve kadastrosu yapılan miktar da, 
arazinin yüzde 30'u civarındadır. Bugünkü çalışmalarla devam edersek, bugünkü elemanlarla bu işi devam 
ettirmeyi düşünürsek, Kastamonu'nun kadastrosunun seksen yılda tamamlanacağı görülmektedir. 
 
Mera, orman, mülkiyet gibi birbirinden bağımsız birçok kadastro çalışması yapılmış, bu durum, yapılan 
kadastroların uymamasına, örtüşmemesine yol açmıştır. Bu durumda olan orman sınırlan haritalarının yüzde 
72,6'sı tapu siciline tescil edilememiştir. Personel yetersizliği de bu konuda çok önemli bir etkendir. 
 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kadastrosu yapılacak kentsel alanın 40 000 kilometre, kırsal alanın da 
440 000 kilometre dolayında olmak üzere, toplam 480 000 kilometrekare olduğu kabul edilmektedir. 



 
Türkiye'de kadastro hizmetlerinin götürülebilmesinin planlandığı alanlarla ilgili olarak kesin bir saptama 
yapılamamış olmakla birlikte, kırsal alanların kentsel alanlara dönüşmesi, orman vasfını yitirmiş alanların orman 
dışına çıkarılması, ekonomik yarar sağlanma olasılığı bulunan kadastro harici alanların kadastrolanması, yeni il 
ve ilçelerin kurulması, yeni yerleşim alanları ve kamusal alan gereksinmeleri gibi nedenlerle, kadastrolanacak 
alanların miktar olarak hem arttığı hem de kırsal-kentsel alanlar bazında değiştiği gözlenmiştir. 
 
Bu nedenlerle, öncelikle, ülkemizde kadastroya konu oluşturacak alanların yeniden tanımlanarak, yüzölçümü 
değerindeki belirsizliğin giderilmesi gerektiği görülmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 22 bölge müdürlüğü, 1 003 tapu sicil memurluğu, 325 kadastro müdürlüğü 
ve bu birimlerde çalışan yaklaşık 13 000 personeli olan, tüm yurt düzeyinde yayılmış kadastro sektörünün en 
önemli kuruluşlarından olan, ulusal bir kamu kuruluşudur. 
 
Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin en önemli eksikliği eleman yetersizliğidir. Nitelikli eleman istihdamı 
şarttır. Kadastro mühendisleri iş aramaktadır, kadastro teknisyenleri iş aramaktadır, teknikokul mezunları iş diye 
beklemektedir; ama, yeni eleman alımları çok sınırlı tutulmaktadır. Mevcut hizmetlerin yerine getirilmesi için, 
yanında, bilgi sistemi, üç boyutlu ve çok amaçlı sayısal kadastro gibi, artan hizmet talebini karşılayabilmek için 
10 000'den fazla eleman açığı olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle, özel sektörden kalıcı bir biçimde 
yararlanılması da, üretimin dünya standartlarına uygun olarak ele alınması da gerekmektedir. 
 
Orman kadastrolarının da, meraların da, şimdiye kadar tescil dışı bırakılmış gecekondulaşmaya ya da arazi 
yağmasına sebep olan alanların ve kent ve coğrafi bilgi sistemlerinin de yapı içerisinde düşünülmesi şarttır. 
 
Ayrıca, kadastro hizmetleri bir defa yapılıp biten bir hizmet değildir. Toprağa yönelik yatırımlar ve kentleşme 
devam ettiği sürece kadastro hizmetleri de devam etmektedir. Üstelik, artık, geleneksel yöntemlerin yerini 
coğrafi bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri almıştır. Büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında yer 
verilmiştir. Dolayısıyla, kadastrodan beklentiler giderek değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kadastroların 
tamamlanması yanında, çok önemli bir ihtiyaç olarak mevcut kadastronun yenilenmesi, güncelleştirilmesi ve 
kent bilgi sistemlerinin altyapılarını... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Yıldırım 
 
MEHMET YILDIRIM (Devamla)- ...oluşturacak sayısal kadastro niteliği kazandırılarak kullanıma sunulması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
 
Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yılda yaklaşık 2 500 000 tapu işlemi 
ve 1 000 000'a yakın kadastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, sadece tapu harçlarından yılda 
600 trilyon civarında, milli bütçeye gelir sağlamaktadır. 2005 yılında bu miktarın daha çok yüksek olacağı 
tahmin edilmektedir. 
 
Buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılan yatırımlar, sadece harç 
gelirleri dikkate alındığında bile, 5-6 misli olarak geriye dönmektedir. Bu direkt katkısının yanında, adil ve hızlı 
toplanan Emlak Vergilerinin katkıları düşünülürse, çok büyük ve o derecede önemli, öncelikli yatırımlar olduğu 
görülmektedir; ama, çalışanlara hiçbir şey yok. Yani, bir toplanan harçtan, elde edilen gelirlerden tapu kadastro 
çalışanlarına, mühendislerimize, arazide çalışan teknisyenlerimize, sağlık personelinde olduğu gibi, döner 
sermaye sisteminden prim verilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. 
 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım. 
 
Hükümet adına Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen söz istemişlerdir. 
 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkanım, sayın milletvekili 
arkadaşlarım; önce kanunumuz üzerinde konuşma yapan İktidar Partisi kanadından Ali İbiş, Cumhuriyet Halk 



Partisi kanadından Mehmet Yıldırım kardeşimize, Orhan Sür ve Erdal Beye de ben önce teşekkür etmek 
istiyorum, kanunumuzu destekledikleri için. Tenkitlerini, eleştirilerini elbette ki dikkate alacağız. "Biz yaptık, 
işte bu şan şeref bize aittir, onun için 2006'nın sonunda bu işi bitireceğiz" anlayışıyla, yaklaşımıyla bu kanunu 
çıkarmadığımızın altını çizmek istiyorum. Böyle bir şan şöhrete ihtiyacımız yok. Ancak, kadastroda sorunlar var, 
sıkıntılar var. Doğrudan destekten bile vatandaşların mahrum olduğunu görüyoruz. Haksızlıklar var. Bunları bir 
an evvel gidermek, vatandaşın sıkıntısını telafi etmek, insanların, daha fazla, mahkeme kapılarında bürokrasiyle 
boğuşmasını engellemek için böyle bir hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için bu kanunu çıkarıyoruz. 
İktidar ve muhalefet olarak bu çıkarılacak kanuna destek veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. 
 
Yalnız, biraz önce Orhan arkadaşımız belki yeterli, gerekli diyalogu bizimle kuramadığı veya bizden 
kaynaklandığı için Meclise eksik bilgi verdi. Ben, bu eksikliği gidermek için söz almış bulunuyorum. Bunu çok 
önemli görüyorum ve özellikle milletvekillerinin tümünün ve televizyonları başında dinleyenlerin, Türk 
kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. 
 
Biz, iktidar olduğumuzda, TAKBİS Projesiyle ilgili dosyayı masaya yatırdık. Bizim zamanımızda ihale 
edilmemiş bizden önce ihale edilmiş. Bizzat bire bir kendim ilgilendiğim bir proje olduğu için söylüyorum. 
Bütün büyük projelerle ilgileniyorum, geçmişte yapılan bütün ihalelerle ilgileniyorum, kendi dönemimdeki 
bütün ihaleleri de şeffaf yapmaya çalışıyoruz. Demiyorum hata yapmayız; biz kuluz, hata yaparız, hatalarımızı 
söyleyenlere teşekkür eder, hatalarımızı düzeltiriz; ancak, Türk kamuoyunun da doğruları bilmesine, Meclisin 
kafasının karışmaması gerektiğine de inanıyorum, onun için de TAKBİS'le ilgili söyleyeceğim rakamın 
alkışlanması gereken bir rakam olduğunu da ifade etmek istiyorum. 
 
Bakınız, biz, iktidara geldiğimizde, çağırdık karşı tarafı bir ek protokolle eskalasyon bedeli olarak ödenmesi 
gereken yaklaşık 8 trilyonu biz size ödemiyoruz dedik, bu fazladır dedik, biz bunu size veremeyiz dedik, Türk 
Milletinin bu parasını zayi edemeyiz dedik. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
 
Daha geleceğim, sonunda alkışlarsanız daha iyi olur. 
 
Mahkemeye düşmeden; ama, karşılıklı mutabakat sağlanarak, gönül rızasıyla... Ben, Bakanlık olarak, 
karayollarında da 2,4 katrilyon tasarruf sağlamışım, bunun tamamı gönül rızasıyla olmuştur. Hiç kimseyle 
mahkemelik olmadım, burada da mahkemelik olmadım. Çünkü, bir taraftan da işlerin önünü açmam lazım, 
işlerin yürümesi lazım, siyasetçiye benim iş yapmam lazım. Seçim bölgesinde, benim milletvekilim gittiği 
zaman, rahat hareket etmesi lazım. Zaman zaman size de ufak tefek işler yapıyoruz, yani sizi de görmüyor değil, 
görüyoruz; ama, ben siyasetin zor olduğunu bilen birisiyim, milletvekilliğinin çok zor olduğunu biliyorum; ama, 
Türk Milletinin parasal yönden çektiği sıkıntıyı da biliyorum, ona buna borçlanmanın ne kadar ağır bir yük 
olduğunu da görüyorum; şu anda iktidarız; görüyoruz. 8 trilyona ilave olarak bunu ödemedik; ayrıca, lisans 
ücreti olarak yapılan indirimleri de hesapladık; arkadaş, biz bunu da size vermiyoruz dedik. Toplam ne kadar 
biliyor musunuz bu projede; 21 000 000 dolar; evet, 21 milyon dolar. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
Bu insanlar mahkemeye gidebilirdi "ya, arkadaş, sen yeni iktidar oldun, senden öncekiler bu işi ihale etmiş; ne 
kesiyorsun" diyebilirdi. Ben ne diyebilirdim; doğru, onlar mahkemeye gidecekti. Türk bürokrasisindeki hukuk 
anlayışını da dikkate aldığınızda nasıl bir savunma yapılacağını da bilin. Kaç mahkemenin kaçını kazanabiliriz? 
Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Hepimizin yaşı 50'nin üzerinde; birçoğumuzun. Kaç mahkemenin kaçını 
kazanıyoruz; çoğunu kaybediyoruz. Onun için, mahkemelere gitmek değil, benim maksadım, Türk Milletinin 
parasını kaybettirmemek. Dolayısıyla, böyle bir başarımız var. Ben, bu bürokratları da alkışlıyorum ve 
destekliyorum; yine, tebrik ediyorum TAKBİS'le ilgili. 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Bakan, ihalelerde, demek ki usulsüzlük yapılmış; bu gerçek! 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Neyse... Tabii ki... Yani, Sevgili 
Milletvekilim, kardeşim, elbette ki, hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Ben biliyorum ne demek istediğinizi de; 
onların da gereği yapılıyor. Yani, yapılmıyor değil. Böyle, üstünü ben kapatmıyorum; ama, bir usul var; tabii ki, 
bunların hepsi yürüyor, bunların müfettişi var, teftişi var... Türkiye hukuk devletidir. Türkiye'de kanunlar var. 
Gidilmesi gereken yerlere ben gidiyorum; merak etmeyin siz. 
 
İkincisi, Sayın Orhan Kardeşim, dediniz ki: "İki türlü ihale yapıyorsunuz." Doğrudur, söylediğiniz doğru. Dün, 
bizim iktidar kanadımızdaki milletvekili, Konya Milletvekili Aktaş geldiler, Konya'daki Harita Mühendisleri 
Odasından arkadaşlar geldiler; dediler ki: "Arkadaş, bir genel müdürlükte iki tane ayrı ihale olur mu? Biz harita 
mühendisiyiz, niye bu ihalelere giremiyoruz?.." Aynen sizin konuştuklarınızı konuştular yani. Biz, dün gece saat 
12'ye kadar çalıştık. Bizzat, ben de işle bire bir ilgilendim. Çalışmamızın sonucu, tekrar o müteahhitleri 



çağıracağız Konya'dan. Biraz önce Milletvekilim Aktaş'a da söyledim; onu da çağıracağız. Yani, yaptıklarımızın 
doğru ve yanlış olduğunu orada tartışacağız. Zatıalinizi de, ben arkadaşlarıma söyledim; dosyaları getireceğiz, 
sizi bilgilendireceğiz. Varsa bir eksiğimiz, elbette ki, başımız gözümüz üstüne; çünkü, bu milletin çocuklarına 
adil davranmak güzel bir olaydır, eşit davranmak güzel bir olaydır; çünkü, eşitsizlikler çok zor bir olaydır; bunu 
da biliyoruz. Ama, şimdi, bir gerçek var Türkiye'de. Şimdi, siz, diyorsunuz ki: "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından ihale edilen işlerde neden farklı kriterler uygulanmaktadır?" 
 
İller Bankasını örnek verdin. Yüzde 70, 80... Dün gece baktım, yüzde 80'le giden ihale var. Buna da çok 
üzülüyorum; ama, baktım, yüzde 80'le yapılmasına rağmen iş bitmiş. Nasıl bitmiş, onu da bilmiyorum tabii; 
inceleyeceğim; yani, o da ayrı bir dert. Bu müteahhit cebinden ne kadar koydu buraya, onu merak ediyorum ben. 
Yani, bu İhale Yasasının da sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Yüzde 80 olur mu hakikaten? Ama, gidiyor... 
Türkiye, bu kanunlar böyle...  
 
Şimdi, ben, tabii, size, bürokratlarımın yazdığı ifadeyle cevap vermeyi uygun görüyorum, konuyu biliyorum. 
 
İhale edilen işlerden bazıları, Dünya Bankası kriterlerine göre ihale edilmekte; yani, bizim İhale Kanununa tabi 
değil maalesef. Demin, burada söylediniz, ben de muhalefetteyken aynı şeyleri söyledim; sizinle o cümleleri 
paylaşıyorum; ama, güçlü olmazsanız, borçlu olursanız, borç alıyorsunuz, borcu veren de kriterlerini, maalesef, 
kendisi koyuyor.  
 
Şimdi, bazıları ise, döner sermaye kaynaklarıyla... Ki, döner sermaye kaynaklarıyla yapılan ihalelerimiz de 
Kamu İhale Yasasına tabidir. 
 
Dünya Bankası kredisiyle yapılan işlerin kriterleri Dünya Bankası tarafından belirlenmekte ve şartları da, 
maalesef, çok ağır. Rekabet sağlanmıyor gerçekten. 
 
Arkadaşlarımızı biz gönderdik Türkiye'deki muhataplarına. Ne koymuşlardı biliyor musunuz; ciro miktarı olarak 
istenen rakam, yaklaşık bedelin 3 katını koymuşlar. Biz, bunları kendilerine anlattık, izah ettik, olmaz dedik. Ben 
müsteşar muavinimi, Bakanlığın müşavirini, genel müdürü bunlara gönderdim; bu, 3 katı olmaz! Bunları anlat 
anlat; en sonunda kendilerini de ikna ettik, bu ciroyu yüzde 40'a çektik. İtiraz edilen mesele yüzde 40; daha 
aşağıya çekemedik.  
 
Dün gece saat 12'ye kadar, bizzat, kendim de ilgilendim. Acaba daha da aşağıya çekebilir miyiz diye tekrar 
gideceğiz rica etmeye; çünkü, kriterleri bunlar koyuyorlar ve İhale Kanununa tabi değil maalesef; ama, bizim 
diğer döner sermayeden yaptığımız işler İhale Kanununa tabi olduğu için, rekabeti en üst düzeyde sağlayacak 
şekilde de ciroyu aşağıya çekmişiz. 
 
Durum bundan ibarettir. Sayın milletvekillerimi, ben, doğru bilgilendirmek mecburiyetindeyim; durum budur. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın; ihaleler şeffaftır; varsa hatalarımız söyleyin, düzeltmek bizim boynumuzun 
borcudur. Biz yıpranırsak siz de yıpranırsınız, siz yıpranırsanız biz de yıpranırız; çünkü, parlamenter sistemin 
yıpranmaması gerekir. Onun için, bu parlamenter sistemin yıpranmaması için fedakarca çalışıyoruz; ama, yine 
söylüyorum, insanız, hata yaparız; hatalarımızı söylerseniz düzeltmek için elimizden geleni yaparız. 
 
Ben, zatıalinizi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, müsait olduğunuz bir zamanda, davet ediyorum; dosyayı 
beraber inceleyelim, varsa eksiklikler bize yardımcı olun, düzeltelim; başımız gözümüz üstüne. 
 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım; kısa bir söz istemiştiniz, iyi ki uzun istemediniz. 
 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık 
derecesine göre işleme alacağım. 
 
İlk önergeyi okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
728 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Kenan Altun  Eyüp Fatsa  İbrahim Hakkı Birlik  Cemal Uysal  Ekrem Erdem 



Ardahan  Ordu  Ordu   Şırnak   İstanbul 
 
Madde 2- 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Kadastronun fenni işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki 
teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. 
 
Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir." 
 
"Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere 
münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan en yüksek devlet memurunun gösterge 
rakamının (ek gösterge dahil), bütçe kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
bağlı olduğu bakanlığın onayı ile hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilebilecek miktarda aylık 
ödenek ayrıca ödenir." 
 
BAŞKAN- Şimdi, maddeye aykırı olan önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesine, 3402 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin son fıkrasının kaldırılarak aşağıdaki değişikliğin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 
 
Erdal Karademir   Orhan Sür  Kemal Demirel  Sedat Pekel  Ali Topuz  Ahmet Küçük 
İzmir    Balıkesir  Bursa  Balıkesir  İstanbul   Çanakkale 
 
Değişiklik Maddesi: 
 
Kadastro çalışmalarının güçlüğü ile bu çalışmalara dayalı olarak oluşturulan ve devletin sorumluluğunda 
yürütülen tapu sicil hizmetlerinin önemi dikkate alınarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve 
taşra birimlerinde görevli personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200'ünü 
geçmemek üzere, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın 
onayıyla belirlenecek miktarlarda aylık ek ücret verilir. Bu ödemeler, Gelir Vergisine tabi tutulamaz. 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Gerekçeyi okutun. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde çalışanlarının ürettikleri hizmet karşılığı 
aldıkları ücret; bir yandan kadastro çalışma alanlarının mahrumiyet bölgeleri olması ve çalışma alanlarının 
güçlük içermesi, diğer yandan yükümlendikleri kamu hizmetinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle yeterli 
değildir. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 



Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
728 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Eyüp Fatsa (Ordu) 
ve arkadaşları 
 
 
Madde 2- 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Kadastronun fenni işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki 
teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. 
 
Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir." 
 
"Kadastro komisyonlarında veya kadastro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere 
münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan en yüksek devlet memurunun gösterge 
rakamının (ek gösterge dahil), bütçe kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
bağlı olduğu bakanlığın onayı ile hizmetin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilebilecek miktarda aylık 
ödenek ayrıca ödenir." 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında, arazide fiilen çalışan kadastro personeline, 
arazide çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, ödenmesi öngörülen ek ödeme tutarının belirlenmesinde esas 
alınan 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge rakamlarının kadro unvanlarına göre farklı olması, uygulama 
güçlüğü ve sorunlara yol açmaktadır. Maddede yer alan "1 inci derecenin son kademesi" yerine "en yüksek 
devlet memurunun" ifadesi getirilerek ek ödemeye esas ek gösterge rakamının hesaplanmasındaki belirsizliğin 
ve buna dayalı olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.  
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 3- 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
"Çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman kadastrosuna başlanılmamış 
olması halinde, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde her çeşit taşınmaz malların ormanlarla 
müşterek sınırlarının tayini ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır. Ancak, bu çalışmalarda kadastro ekibine, 
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman 
mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin 



bildirimden itibaren yedi gün içerisinde iştirak ettirilmesi zorunludur. Bu çalışmalara muhtar ve bilirkişilerin 
katılmaması halinde çalışmalar resen devam ettirilir. 
 
Ormanla ilgili yapılan itirazların incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu tespitlerde görev 
almayan Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman 
mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak 
ettirilmesi zorunludur. 
 
Çalışma alanındaki ormanların bu ekipçe sınırlandırma ve tespitleri yapılarak otuz günlük kısmi ilana alınır. Bu 
alanlarda orman kadastrosu yapılmış sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Orhan Sür söz 
istemiştir. 
 
Buyurun Sayın Sür. 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
 
3402 sayılı Yasanın bazı maddelerini değiştiren ve yasaya yeni ekler yapan tasarı üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 
 
Elbette, hepimiz, bu Mecliste görev alan bütün milletvekillerinin, bu ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde koruma 
mücadelesi verdiğine yürekten inanıyoruz; ama, bazen, galiba, farklı şeyler de düşünebiliyoruz veya hedefe 
ulaşmak için farklı yöntemler öneriyoruz. 
 
Ben, öncelikle şu düzeltmeyi yapmak istiyorum: Sayın Bakanım, biraz önce burada, sanırım Ankara'da 
uygulanan TAKBİS projesiyle ilgili, pilot bölgeyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ben, aslında, pilot bölgeyi 
gündeme getirmemiştim Sayın Bakanım; yani, o bölgede yaşanan olaylar, o bölgedeki yüklenici ile kuruluşun 
arasındaki ihtilaflar konusunda hiçbir şey gündeme getirmedim. Elbette, o tip ihtilaflar söz konusuysa müdahale 
edilecektir ve gerçekten anlattığınız gibi, kamuya o değerler kazandırıldıysa biz size teşekkür ederiz. Benim 
gündeme getirmek istediğim olay o değildi Sayın Bakanım ve değerli arkadaşlarım; benim gündeme getirmek 
istediğim olay şu: TAKBİS diye bir proje var ve TAKBİS, gerçekten çok önemli bir proje.  
 
Şimdi, güzel bir şey yaratmaya çalışıyoruz, Sayın Bakanımız da burada açıkladı, bu ülkenin " daha güzel 
olabilmesi için ve kadastronun sorunlarını çözebilmek için bazı değişikler yapılması gerektiğine inandık. Biz, 
sadece kadastroyu bitiren olmuş olmakla övünmek için bu değişiklikleri yapmıyoruz; aksaklıklar var, bu 
aksaklıkları gidermek için bu değişiklikleri yapıyoruz şeklinde bir öneride bulundu, bir ifadede bulundu. 
 
Elbette böyle olması güzel; ama, bizim söylediğimiz de şu: Diyoruz ki, sadece bu değişiklikleri yapmakla 
özlenilen kadastroya ulaşmamız mümkün değil. Yani, bir şairin bir sözü var: "Delik geniş, yama dar." Gerçekten 
delik çok geniş; bu yamayla, bu kadastro yasası, çağdaş bir kadastronun oluşmasını bize sağlama olanağına sahip 
değil. 
 
İşte, o nedenle, biz, gönül isterdi ki, bu kürsüye, bu Meclisin huzuruna, daha geniş kapsamlı, kadastroyu her 
boyutuyla inceleyen, kadastronun her noktasındaki eksiklikleri, yanlışlıkları veya tamamlanması gereken 
birimleri kapsayan daha geniş bir tasarı gelseydi dedik. 
 
Şimdi, o aşamada, ben, TAKBİS'i örnek verdim. Dedim ki, Kadastro Genel Müdürlüğümüz bir TAKBİS 
uygulaması yapıyor ve bu TAKBİS uygulamasında da Ankara-Çankaya pilot bölge seçildi. O pilot bölgedeki 
çalışmalar da sonuçlandı. O sonuçlanan çalışmalar aşamasında, hangi güçlüklerle karşılaşıldı, TAKBİS'in 
uygulanmasında hangi zorluklar ortaya çıktı; o zorlukların aşılabilmesi için hiç mi yasa maddesi değişmesi 
gerekmiyor gibi, bazı şeyler söyledim. Gerçekten de TAKBİS'in uygulanabilmesi için, bence, değişmesi gereken 
bazı sözcükler var. 
 
Gayet iyi hatırlıyorum; Sayın Erdal Karademir, bütçe görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına yaptığı konuşmada bir ifade kullanmıştı, bir şeyler sormuştu. "Çankaya İlçesi sınırları içinde olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin TAKBİS'teki koordinatlarını verir misiniz ve o koordinatların yasal geçerliliği var 
mıdır" diye bir soru sormuştu. 
 



TAKBİS bitti, Çankaya'da sonuçlandı. Çankaya'da sonuçlandığına göre, Çankaya sınırları içinde bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin köşe noktalarının koordinatları da, elbette, şu anda, TAKBİS Projesi 
doğrultusunda elimizde var. 
 
İşte, şimdi, biz soruyoruz; diyoruz ki, bu uygulamanın sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin köşe 
koordinatlarını Kadastro Genel Müdürlüğünden istediğimizde, bize verdiğiniz köşe koordinatlarının yasallığı var 
mıdır, yasal geçerliliği var mıdır? Biz, bunu soruyoruz; yani, bu noktaya ulaşabildik mi? Bu konuda bilgi 
edinmek istiyoruz. Bizim söylediğimiz bu. Eğer bu noktaya ulaşamadıysak, TAKBİS, amacına uygun bir 
noktaya doğru gitmiyor demektir. İşte, gelin, o zaman, TAKBİS'i bu amaca ulaştırabilmek için neler yapılması 
gerekiyorsa beraber yapalım, biz de katkı koyalım. Amaç, üzüm yemek, bağcı dövmek falan değil. 
 
Bakın değerli arkadaşlarım, Kadastro Genel Müdürlüğümüzün internetteki sitesine girerseniz, orada bir yazı var-
aynen oradaki sözcükleri okuyorum- ne diyor bakın: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 
tapu ve kadastro bilgileri, araziye ilişkin tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin temel altlığını 
oluşturmaktadır; ancak, bu bilgiler, araziye ilişkin diğer bilgilerle entegre edilemediğinden ve mekansal bilgi 
sistemleri oluşturulamadığından, birçok alanda tapu kadastro bilgilerinden faydalanılamamakta ve ülke 
genelinde çeşitli kurumlar tarafından yapılan üretim çalışmalarında, veri tekrarlan nedeniyle, milyonlarca dolan 
bulan kaynak israfına neden olmaktadır."  
 
İşte, şimdi, burada oluşturduğumuz, son şeklini vermeye çalıştığımız, çıkaracağımız bu kadastro yasasından 
sonra, bu sıkıntılar ortadan kalkacak mı-çok açık ve net söylüyorum değerli arkadaşlarım, bu sıkıntılar ortadan 
kalkmayacak. 
 
İçimizde, daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı görevi yapmış arkadaşlarımız var. Kent bilgi sistemi diye 
bir olay var. Birçok belediyemiz, kent bilgi sistemi kurmaya çalışıyor; ama, sonuçlanamıyor. Neden 
sonuçlanamıyor biliyor musunuz; tapu kadastrodaki bilgiler alınamıyor, o ikisi entegre edilemiyor birbirine ve 
bir ayağı eksik kalıyor kent bilgi sisteminin.  
 
Şunu gayet iyi biliyoruz: Bilgi çok önemli bir olay. Günümüzde, bilgi, ekonomik ve stratejik bir kaynak; ancak, 
bu bilgi, görünebilir ve paylaşılabilirse ekonomik değeri var. Tapu ve Kadastro teşkilatımızın ürettiği bilginin, 
depoladığı bilginin paylaşılabilir olduğunu iddia edebilir miyiz? Tapu ve Kadastronun değerlerine, ben, bir harita 
kadastro mühendisi olarak çok zor ulaşıyorum; ulaşamıyorum. Yani, belediyeler milyonlarca dolar veriyor, kent 
bilgi sistemleri kurmaya çalışıyor; ama, tapu kadastronun elindeki bilgileri alıp, onunla entegre edemediği için, 
onun bir ayağı eksik kalıyor. İşte, o zaman, bizim ne yapmamız gerekiyor; bugün burada çıkarmaya çalıştığımız 
kadastro yasasına, bu gibi engelleri ortadan kaldıracak maddeler eklememiz gerekiyor. Yani, bunu söylüyoruz; 
başka, farklı bir şey söylemiyoruz. Gelin, daha güzel bir kadastro yasası yapalım; gelin, bu ülkenin kaynaklarının 
daha rantabl kullanılabilmesi, daha verimli kullanılabilmesi için bir şeyler üretelim diyoruz. Değerli 
arkadaşlarım, bunlar bir gerçek. 
 
Şimdi, bakın, TAKBİS'i uyguluyor... Yani, TAKBİS'ten bahsetmek istiyorum; çünkü, burası çok önemli bir 
konu, hiç şeyi yok; ama, TAKBİS'in, aynı, yine, internetten okuduğumuzda, diyor ki: "TAKBİS'i oluşturan 
unsurlar: 
 
1- Eğitimli personel, 
2- Güçlü yazılım, 
3- Güncel ve doğru veri, 
4- Güçlü donanım, 
5- Hassas uygulamalar." 
 
Şimdi, daha 1'den başlayalım; eğitimli personel... Şimdi, söyleyebilir mi bizim Kadastro Genel Müdürlüğümüz, 
personelimiz eğitimlidir diye. Burada, bütçe konuşmalarında, yaptığım şeyde, açık açık, devletin çeşitli 
kurumlarının, Tapu ve Kadastroda çalışan personelin nitelikleri konusunda hangi raporları tuttuklarını sizlere 
okudum. 
 
Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta sonu, Balıkesir'de, kendi seçim bölgemde bazı ziyaretlerde 
bulundum. Bunlardan bir tanesinde, Balıkesir'de, İkinci Tapu Sicil Müdürlüğüne gittim. Personel sıkıntısı var. 
Dedim ki: "Ne oldu personel durumunuz?" "Efendim, iki tane yeni atama var" dediler. "Nereden geliyorlar" 
dedim-bakın, çok ilginç gelecek size; eleştiri diye lütfen almayın- iki yeni tayin var; Tapu Sicil Müdürlüğünde 
çalıştırılmak üzere iki tane tayin yapılmış. Nereden biliyor musunuz; bir tanesi, Balıkesir-Merkez Nergis 
Köyünün imamı; ikincisi de Kütahya'dan, bir imam kadrosundan, bir arkadaşımız; yani, tapu sicil müdürlüğü ile 



imamlığın ne alakası var arkadaşlar? Yani, buraya dolduracaksınız imamları... İsim isim veriyorum; yani, 
yanlışsa yanlış denilsin, çıkılsın buraya. Tapu sicil müdürlüğünde çalışan iki tane imam arkadaşımız, hiçbir 
hizmetiçi eğitimden geçirilmeden, hiçbir hizmetiçi eğitimden geçirilmeden tapu sicil müdürlüğüne atanan iki 
arkadaşımız yarın göreve başlayacaklar, belki başladılar. Yani, ondan sonra, TAKBİS yapacağız diyoruz, 
eğitimli personelden bahsediyoruz, daha 1 inci madde olan eğitimli personelin oluşması için hiçbir çaba 
göstermiyoruz. 
 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya)- Yüksekokul bitirmiştir onlar. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Efendim, yüksekokul bitiriyorsa kendi branşında yükselsin. Tapu sicille ne alakası 
var? Hizmetiçi eğitim görmüş mü? Tapu kütüğünü daha ömrü hayatında görmemiştir bu arkadaşımız. Bunun 
sorumluluğu var. Tapu sicil öyle basit bir yer mi, basit bir yer mi tapu sicil? Devletin sorumluluğu var tapu 
sicilde. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, toparlayabilir misiniz... 
 
Buyurun. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Hiçbir hizmetiçi eğitimden geçmeden, arkadaşımızı getireceksiniz, tapu sicil 
müdürlüğünde bir masaya oturtacaksınız; ondan sonra takrir alacak, satış yapacak, devir yapacak, ipotek 
koyacak, ipotek kaldıracak! Yanlışlık olursa kim karşılayacak? Yapmayın arkadaşlar! Önce "eğitimli personel" 
diyoruz, TAKBİS'in daha (A) maddesinde bu işi kendimiz yok ediyoruz.  
 
Bunlar, gerçekten, arkadaşlar, üzücü olaylar; ama, yaşıyoruz, bu ülkede yaşanıyor bunlar; yaşanmamalı. Binlerce 
tapu ve kadastro lisesi mezunu veya yüksekokul mezunu gençlerimiz boşta geziyor. Bu gençler boşta gezerken, 
bu işin uzmanı gençler, bu işin eğitimini yapmış, bu ülkenin kıt kaynaklarıyla, bu amaçla eğitilmiş insanlar boşta 
gezerken, bu işi hiç bilmeyen kişileri buralara doldurmanın anlamını, kusura bakmayın, anlayamıyorum. 
 
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 3 
üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasındaki "Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca 
görevlendirilecek" ibaresinden sonra gelmek üzere "orman kadastrosunda deneyimi olan" ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 
 
Erdal Karademir  Orhan Sür  Bülent Baratalı   Mehmet Mesut Özakcan 
İzmir    Balıkesir  İzmir    Aydın  
 
Türkan Miçooğulları  
İzmir 
 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 



BAŞKAN- Buyurun Sayın Sür; önergeniz hakkında konuşacaksınız galiba. 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; vermiş olduğumuz önerge üzerinde 
düşüncelerimizi ifade etmek amacıyla kürsüye gelmiş bulunuyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, yasanın bu maddesinde, orman kadastrosu yapılmamış yerlerde eğer kadastro çalışması 
başladıysa kadastro ekiplerinin aynı zamanda orman kadastrosu işini de yapması gibi bir görevlendirme 
yapıyoruz. Elbette, bu görevlendirmeyi yaptığımızda, orman kadastrosunun yapılması aşamasında uzman kişiler 
gerekiyor. Nedir; işte, orman mühendisi olması gerekiyor, ziraat mühendisi olması gerekiyor. Zaten, kadastro 
personeli içinde yeterli ölçü deneyimi ve bilgi birikimi olan personel var; bunları bir araya getirerek buradaki 
orman kadastrosu olayını da büyük bir hızla çözüp bu bölgedeki sorunu, girilen bölgedeki sorunu bitirmeye 
çalışıyoruz; ama, bizde şöyle bir tereddüt oluştu.  
 
Şimdi, aslında, kadastro, ormanın işi değil; yani, orman mühendisinin işi kadastro işi yapmak değil; ama, 
maalesef, yanlış bir uygulamayla, yıllardan bu yana orman mühendisi arkadaşlarımız orman kadastrosunu 
yapıyorlar. Bu, zaten, özde, bence yanlış. Kadastro, ne kadastrosu olursa olsun, tek elde toplanmalıdır; yani, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, örneğin... Bütün kadastroyu, orman kadastrosunu da Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü yapmalıdır, normal, bildiğimiz kuruluş kadastrosu dediğimiz kadastroyu da Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü yapmalıdır; ama, bugüne kadar bu böyle gelmedi. Bugüne kadar orman kadastrosunu orman 
mühendisi arkadaşlarımızın oluşturduğu orman kadastrosu ekipleri vasıtasıyla yaptık. Şimdi, burada, bu görevi 
Kadastro örgütümüze devrediyoruz bu aşamada; ama, burada bir sıkıntı doğabilir. Şimdi, orada diyoruz ki, bu 
ekibin içine yerelden bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya ziraat yüksek 
mühendisi çağıracağız. Şimdi, orman kadastrosu, çok özel, ihtisas isteyen bir olay. Hiç ömrü hayatında orman 
kadastrosunda çalışmamış bir orman mühendisi arkadaşımızın, ben, bu ekipte yararlı olacağına inanmıyorum. 
Eğer, gerçekten amacımız bu işleri çabuk bitirmek, buradaki sorunu çabuk çözmekse, bizim bu önerimiz buna 
yöneliktir; yani, diyoruz ki, daha önceki dönemlerde, geçmişte orman kadastrosunda çalışmış, orman kadastrosu 
deneyimi olan bir arkadaşımız gelsin. Kadastro müdürlüğündeki teknik personelle anlaşması, olayı çözümlemesi, 
olayı sonuçlandırması çok daha hızlı olur. Amaç bu değil mi. Amacımız, 11 000 civarındaki köyümüzün... Ki, 
bunların çok büyük bir bölümü orman köyüdür ve bunların çok büyük bir bölümünde de orman kadastrosu 
yapılmamıştır. Amacımız bu değil mi bizim. İşte, biz, bu amacı daha da hızlandıralım diyoruz. İstiyoruz ki, bu 
ekibe gelecek olan orman mühendisi arkadaşımız veya orman yüksek mühendisi arkadaşımız, daha önce orman 
kadastrosunda çalışmış ve orman kadastrosunun nasıl yapıldığını bilen, bu konumda deneyimli olan bir 
arkadaşımız olsun; bütün talebimiz bu. Yoksa, elbette, orman mühendisi arkadaşlarımıza saygımız var; ama, 
biraz hızlandıralım, sorunları biraz daha çabuk çözelim ve deneyimden faydalanalım istiyoruz, deneyimden 
faydalanalım istiyoruz. Bu amaçla bu önergeyi verdik; desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 4.- 3402 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Madde 8.- Kadastro çalışmaları esnasında, kadastro müdürü veya görevlendireceği kontrol elemanları 
tarafından kadastro tutanağı ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide inceleme yapılır. 
İnceleme sonucu tespit edilecek teknik, idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar, kadastro ekibine tamamlattırılır 
veya düzelttirilir. Yapılan işlem ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro 
teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise, kadastro tutanağı ekleriyle birlikte kadastro komisyonuna 
gönderilir. Kadastro müdürlüğünce, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işinin bittiği tarihe kadar yaptırılacak 
inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilecek noksan ve yanlışlıklar hakkında da birinci fıkraya göre işlem 
yapılır." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
5 inci maddeyi okutuyorum: 



 
MADDE 5.- 3402 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
"Kadastrodan önce hissedarlar veya mirasçılar arasında ayırma veya birleştirme suretiyle taksime konu edilmiş 
ve sınırları doğal veya yapay işaret ya da tesislerle belirlenmiş taşınmaz malların, imar planı bulunmayan 
yerlerde zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre tespiti yapılır. İmar planı bulunan yerlerde ise, ayırma 
tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır."  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Sür; 
buyurun. 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, tasarının bu maddesinde, imar planı olmayan yerlerde eğer fiilİ bir zeminde oluşum varsa, 
kadastro çalışmaları aşamasında, bu fiili oluşumun ölçülerek, o şekilde tescilini gerektiren bir yenilik getiriliyor. 
 
Şimdi, aslında, ilk bakışta, Türkiye'deki yürürlükte olan mevzuatlar gereği, örneğin, 5 dönümden küçük ifraz 
yapılamaz gibi maddeler göze alındığında, sanki, tarım arazilerinin daha çok parçalanmasına yönelik, daha 
parçalı hale gelmesine yönelik bir çalışma izlenimi veren bir madde değişikliği. Bildiğim kadarıyla da, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonunda falan da bunlar tekrar gündeme gelecek; çünkü, Avrupa Birliği de, böyle, küçük, 
parçalanmış araziler şeklinde kesinlikle kabul etmiyor; ama, sanırım bir olgu var özellikle kırsal kesimin dağ 
köylerinde, çok küçük parseller var, parçalar var miras yoluyla parçalanmış, 5 dönümün altında, eğer kadastro 
aşamasında tescil edilmezse ifrazı mümkün olmayan yerler var. İşte, sanırım, arkadaşlarımız, bu ifrazın 
gerçekleştirilmesi yönünde bir değişiklik getirmişler ve bu şekilde bir değişikliği önermişler; ama, sonunda da 
bir cümle var "imar olan yerlerde imar mevzuatı uygulanır" diyor. 
 
Şimdi, bu cümle, çeşitli yorumlara, bence, açık bir cümle değerli arkadaşlarım; yani, şöyle bir anlam çıkabiliyor: 
İmar varsa eğer kadastro görmeyen bu yerde, imar mevzuatına göre ifrazı kadastro yapabilir; yani, yolunu terk 
eder, yeşil alan varsa terk eder, bu ifrazı da kadastro gerçekleştirebilir gibi bir anlam çıkıyor. 
 
Şimdi, amaç maddesine baktığımızda veya sunuşa baktığımızda, yasanın bizlere sunuluşundaki bölümleri 
okuduğumuzda, bunun böyle olmadığını, bu amaçla düzenlenmediğini görüyoruz; ama, sonuçta yayımlanırken, 
bu şekilde yayımlanacak ve (X) ilçesindeki kadastro müdürü yasayı eline alacak, diyecek ki; tamam, burada imar 
planı var, imar planı mevzuatına göre ben bu ifrazı gerçekleştiriyorum. Nedir imar planı mevzuatı; yol, yeşil 
alanı terk ederim, geri kalanı da ifraz ederim. Kim fark edecek? İşte, bu yetki, aslında, bu ifraz yetkisi, imar planı 
olan yerlerdeki ifraz yetkisi, belediyelerde ve valiliklerde. 
 
Bunu aşabilmek için böyle bir öneri getirdik; desteğinizi diliyoruz. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci 
maddesinin, son cümlesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
 
Erdal Karademir   Orhan Sür  Kemal Demirel   Sedat Pekel  Ahmet Küçük 
İzmir    Balıkesir  Bursa    Balıkesir  Çanakkale 
 
Ali Topuz 
İstanbul 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 



 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA ve TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun)- 
Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir konuşacak mısınız? 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Gerekçe okunsun. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum. 
 
Gerekçe: 
 
Tasarı, imar planı bulunan yerlerde, kadastro müdürlüğünün ifraz, tevhit, terk ve parselasyon planlan gibi 
işlemleri yapma yetkisi veriyor anlamının çıkarılabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu tür yanlış uygulamaların 
önüne geçilebilmesi için bu cümlenin kaldırılması gerekmektedir. İmar alanı içinde kalan yerlerde; ifraz, terk ve 
taksime, İmar Yasası çerçevesinde belediyeler ve valilikler yetkilidir. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 6.- 3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
"Madde 22.- Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin 
yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün 
sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 1026 ncı maddesine göre işlem yapılır. Süresinde 
dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil müdürlüğünce resen iptal edilir. 
 
Ancak; 
 
a) Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan 
kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği 
görülen veya zemindeki sınırlan gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar 
düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş 
yerlerde, 
 
b) Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi 
Hakkında Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun hükümlerine tabi yerlerde,  
 
Birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
 
İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onayı ile belirlenir ve 
çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önce çalışma alanında, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il 
merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, ayrıca varsa yerel gazete ile ilan edilir. Yapılacak çalışmalarda 2, 4, 
14, 17, 19 ve 21 inci maddeler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20 nci maddenin (B), (C) ve (D) bentleri hükümleri 
uygulanmaz. 
 
Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.  
 



Tapuya tescil edilmiş ormanlardan, haritaları teknik mevzuata uygun olanlar aynen, diğerleri ise teknik mevzuata 
uygun hale getirildikten sonra tapu kütüğüne aktarılır." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür; buyurun. 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; madde 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
 
Bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi sunduk. Sayın Bakanımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkililerimizle de görüştük. Sanırım AKP Grubu da bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi gibi, bizler gibi 
düşünüyor. Beraberce bu maddede bir değişiklik yapacağız; çünkü, bu, gerçekten ulusal bir sorunu da çözmüş 
olacak. Bu konudaki destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. 
 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
"Tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili 
yapılır." 
 
Erdal Karademir   Orhan Sür  Kemal Demirel   Sedat Pekel  Ali Topuz 
İzmir    Balıkesir  Bursa    Balıkesir  İstanbul 
 
Ahmet Küçük 
Çanakkale 
 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, konuşacak mısınız? 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Gerekçe okunsun. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Çalışma alanı, kadastro yapılacak sınır ve ilgili mahkemelerin görev bölgesini tayin etmek bakımından 
önemlidir. Hal böyle iken, çalışma alanı içerisinde tespit dışı bırakmak veya devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olmak üzere Maliye hazinesi adına tespit etmek de bir kadastro işlemidir.  
 
Çalışma alanı, gerek ilgililerine ve gerekse komşu köy ve mahallelere tebliğ edilerek bir süreç dahilinde 
kesinleştirilmektedir. 
 



Askı ilanı süresince kadastro mahkemelerine dava açılabilmektedir. Askı ilanı içerisinde dava açılmayan 
taşınmaz mallar için de on yıllık hak düşürücü süre içerisinde hukuk mahkemelerinde tescil ve iptal davaları 
yoluyla hak arama olanakları vardır. 
 
Hal böyle iken, yıllarca önce kadastro tamamlanmış, on yıllık süreleri geçmiş yerlerde eski tapu kayıtlarına 
dayalı taleplerle yeniden kadastro yapılmasının sonuçları tartışmalı olacaktır. Tasfiye kanunu niteliğinde olan 
Kadastro Kanunu, hiçbir zaman bu niteliği taşıyamayacak, hiç bitmeyecek ve kadastro çalışmaları tartışmalı ve 
güvensiz, iğreti bir anlam üstlenecektir. Devletin en güvenilir ve tartışmasız olması gereken kurumu ve kanunları 
işlev ve nitelik erozyonuna uğrayacaktır. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergede altıncı fıkra olarak belirtilen konuyu dördüncü fıkra olarak düzelterek 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
 
Kabul edilmiştir. 
 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 7.- 3402 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda, 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen 
Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve 
Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
 
1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.  
 
"Döner sermaye gelirlerinin yüzde 30'u Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline aylık ek görev ücreti 
olarak ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi 
Yönetmeliği ile belirlenir." 
 
Erdal Karademir   Orhan Sür  Kemal Demirel   Ahmet Küçük  Ali Topuz 
İzmir    Balıkesir  Bursa    Çanakkale  İstanbul 
 
Sedat Pekel 
Balıkesir 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir?.. 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Konuşacağım Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Karademir. 
 



ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergemiz, yine, Tapu ve Kadastro 
bünyesinde çalışan personelin gelirlerini artırmaya yönelik bir önergedir. 
 
Bu maddenin üçüncü fıkrasında da... 3 üncü madde görüşülürken de... Böylesi ücret artışını, o, çalışan insanların, 
gerçek teknik ve sorumluluk isteyen görevde olan bu arkadaşlarımızın ücret dengesizliği, aldıkları ücretin 
gerçekten tatmin etmediği bilinciyle, o, dağlarda kadastronun çok önemli görevlerini üstlenen, devlet güvencesi 
dediğimiz kadastroyu eğer bazı insanların üzerine bırakıyorsak, onların ücretlerini de hep beraber savunmak 
zorundayız. Eğer, biz, bunları savunamazsak, onların hak ettikleri ücretleri veremezsek... Ne yazık ki, 
kamuoyunda çok tartışılan, özellikle tapu ve kadastro denilince rüşvetin akla geldiği bir kurumu bu yapıdan da 
kurtarmamız gerekir. Eğer, o sektörlerde, bu yapılarda rüşvetten söz ettirmek istemiyorsak, bunların hak ettiği 
ücretleri vermemiz gerekiyor. 
 
3 üncü maddeyle ilgili verdiğimiz önergeyi Komisyonda tartışmıştık; gerek AKP'li arkadaşlarımız gerek bizler, 
Mecliste bu önergeyi destekleyeceğiz, bu insanların ücret artışına hep beraber onay vereceğiz demiştik; ne yazık 
ki, o önerge görüşülürken verilen sözler yerine getirilmedi. Biz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan herkese döner sermayenin yüzde 30'u kadar bir paranın dağıtılmasından yanaydık, bunu bir takviye olsun 
diye yaptık, bunu hiçbirimiz reddetmedi. Dışarıda konuşurken, kadastro teşkilatından gelen her talebe "evet" 
diyen bizlerin, buraya gelip reddetmesi, gerçekten onursuzluktur diye düşünüyorum. 
 
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Karademir. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 8.- 3402 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü gider ve harcamalar, araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, 
sigorta ve kiralama, araştırma, tanıtım ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçları ile gerektiğinde her türlü tapu ve 
kadastro faaliyet giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanır." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, Balıkesir Milletvekili Orhan 
Sür... 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Vazgeçtim Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 9.- 3402 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin madde başlığı "Hataların düzeltilmesi" olarak ve birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, 
sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen 
düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan otuz 
gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan 
düzeltme kesinlesin Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, 
değişiklik işlemleri sırasında ortaya çıkan yüzölçümü farklılıklarından, kadastronun dayandığı teknik kurallarda 
belirtilen hata sınırları içinde kalanların resen düzeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 



 
MADDE 10.- 3402 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
 
"M) 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; 
N) 41 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; 
O) Sayısallaştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar." 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 11.- 3402 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
 
"Sayısallaştırma 
 
EK MADDE 1- Kadastro veya tapulama haritaları, arazi kontrolü yapılmak suretiyle sayısal hale getirilir. 
Yapılan çalışmaların sonucu, 11 inci maddeye göre ilan edilir ve ilan süresi içerisinde dava açılmayan taşınmaz 
malların kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır." 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen, İzmir Milletvekili Erdal 
Karademir. 
 
Buyurun Sayın Karademir. 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının ek madde üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Parlamentoya 
gelmesiyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununda, günümüzün gereklerine uygun düzenlemelerin yapılması, çağdaş 
adımların atılması, böylece, hem harita-kadastro sektörünün hem de bu sektörün ürünlerini kullanan tüm 
sektörlerin darboğazlardan kurtarılarak önlerinin açılması beklentisi doğmuş, bu beklentiyi fırsata dönüştürme 
imkanımız da bulunmuştu. Ancak, bu kanun tasarısı görüşülürken, bu tasarının genel eksiklerinin gözden 
geçirilmesi, onun için bir altkomisyon kurulması önerimize komisyon oybirliğiyle karar verdi. İhtiyaç bir gerçek 
ki, Kadastro Yasasının sadece belli maddelerinin değil, kadastronun sorunlarının önünü açabilmek için, daha 
geniş tartışılarak, ilgililerden, üniversitelerden, meslek odalarından katkı sağlamak adına bir altkomisyon 
kuruldu. Bu altkomisyona da, üniversitelerden hocalarımız, meslek odalarından ilgili arkadaşlarımız katıldı.  
 
Bu altkomisyonda tartışılan konuların başında, ülkemizin kadastro ve harita çalışmalarının ülke nirengi sistemine 
dayalı olarak yapılmasının gereği, yapılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinat birliğinin sağlanmasının önemi, 
tüm çalışmaların mekansal bilgi sistemleri hedeflerine yönlendirilmesi, Kadastronun seksen yılda ürettiği 
verilerin mekansal bilgi sistemlerine uyarlanması, eskimiş ve araziye uygulanma kabiliyetini yitirmiş, 
günümüzün gerektirdiği doğrulukta olmayan kadastro ürünlerinin yenilenmesi noktalarında hareket edilerek 
öneriler geliştirilmiştir. Ne yazık ki, ülkemizdeki bürokrasinin tutuculuğu bir kez daha burada ortaya çıkmış, 
yapılan çağdaş tüm önerilerin neredeyse tümüne karşı çıkılmıştır. Komisyon üyelerimizin hemen hemen hepsinin 
katıldığı, ikna oldukları bu öneriler karşısında, ne yazık ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün üst düzey 
bürokrasisi engel olarak karşımıza çıkmıştır. 
 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, harita-kadastro hizmet ve faaliyetlerinin eski çağlardan günümüze ulaşan 
gelişme sürecinde, değişik içerik ve düzeydeki beklentilere göre, savunma, vergi, yargı, şehirleşme, imar, 
kamulaştırma, arsa ve arazi kullanımının düzenlenmesi, mühendislik projelerinin hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesi, sosyal, kültürel, turistik, teknik ve ekonomik planlama gibi, toprakla ilgili her türlü tasarım ve 
uygulama ile taşınmaz mülkiyetinin devlet güvencesinde korunması hizmet ve faaliyetlerinde duyulan 
gereksinimleri karşılama görevini üstlenmiştir. 
 
Yine, tapu-kadastroda, teknolojinin gelişimiyle, e-devlet olgusunda görüldüğü ve benimsendiği üzere, 
günümüzde değişik bilgilere ulaşmak ve bu bilgileri yöneterek hizmete sunmak kolaylaşmış, toplanan bilgilerle 
oluşturulan değişik içerikli bilgi sistemleri, kamu yönetiminde, ekonomide, anlamlı ve eşgüdümlü bir çalışma 
için çok önemsenen bir konuma gelmiştir. 



 
Bu gelişmelere paralel olarak, çağdaş gereksinimler ve beklentiler, toprağa ilişkin bilgilerin toplumsal ve teknik 
isteklere ve gereksinmelere çok yönlü karşılık verecek özellikte oluşturulmalarını, güvenilir olmalarını, güncel 
tutulmalarını gerekli kılmaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, kadastro bilgilerinin güvenilir olması ve güncel tutulması, taşınmaz mülkiyetine sağlıklı 
devlet güvencesi vermekle eşdeğerdir. Bu özellikleri korumayan taşınmaz bilgilerine "kadastro" demek haklı 
değildir, kadastro tanımının özüne aykırıdır; çünkü, kadastro bilgilerinin güvenilirliği sağlanmamış ya da zaman 
içerisinde kaybolmuşsa, taşınmaz mülkiyetinde devlet güvencesi teknik yönden zaafa uğramış demektir. 
 
İlk tesis kadastrosu sonrası değişimler sağlıklı biçimde ülkemizde izlenmediğinden, veriler güncel 
tutulmadığından, zemin-kadastro ilişkisi-biraz önceki konuşmalarımda ifade ettim- bozulmuştur ve hiç kimsenin 
inkar etmediği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinin de kabul ettiği, seksen yıldan beri ürettiğimiz 
tapu verilerinin, tapu paftalarının yüzde 60'ı yenilenmek zorundadır; bunu, Genel Müdürlük yetkilileri biliyor; 
dolayısıyla, kadastroyu bu sıkıntılarından kurtarmak için, bu maddede çok önemli görevler üstlenmektedir. 
Türkiye kadastrosunu dar kapsamdan kurtarmak ve haritalarını yetersizliklerinden arındırmak zorundayız. 
 
Bu amaçlara yönelik olarak, mekana dayalı her türlü yatırımın altyapısı durumunda olan karar verici 
mekanizmalar için gerekli kadastro verilerinin, sayısal formda güvenilir ve hukuken geçerli durumda olması, 
tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının yaşatılması, bu bilgilerin bir veritabanına aktarılması gereğini tekrar 
tekrar vurgulamak istiyorum. Tapu ve kadastro bilgilerinin mülkiyet ve değer boyutlarını içeren mekan boyutu 
bilgi sistemlerinin zorunlu temelini oluşturarak tapu-kadastro bilgi sistemi olarak yeniden yapılandırılması 
gereklidir. 
 
Sistemdeki verilerin güncel olmasını sağlayacak yaşatma, güncel tutma, gereğinde yenileme faaliyetlerinin 
kurumlaştırılması sağlanmalıdır demiştik. Bu amaçla, 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının gündemini fırsat bilerek, gereken adımların atılma şansı doğmuştu. Ancak, değişimden yana 
olmayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bürokrasisinin direnişleri, hala da devam etmektedir. 
 
Sonuçta, bu tasarıda hükümetin getirdiği öneri, kadastro ve tapulama haritalarının, bilgi sistemlerinin öngördüğü 
standartlar sağlanmadan sayısallaştırılmalarına neden olacaktır. Bu içeriğin kabul edilmesi ve buna dayalı 
uygulamaların yapılması, günün gerçeklerinden ve beklentilerinden uzak, sağlanacak fayda ile harcanan emek ve 
paranın karşılığının alınamayacağı bir hizmetin üretimi sonucunu doğuracaktır. Elde ettiğimiz veriler 
kullanılamaz duruma düşecektir. 
 
Sağlıklı ve sayısal kadastro verileri olmadan kent bilgi sistemleri kurulamayacaktır. Nitekim, uzun yıllar önce 
başlayan, başta İstanbul, Bursa, Aydın, Samsun ve benzeri kentlerdeki kent bilgi sistemi kurma çalışmaları bir 
türlü sonuçlanamamaktadır. Bunun ana nedeni, kadastro bilgilerinin bilgi sistemi kurmaya elverişli standartlarda 
olmamasıdır. İstanbul Belediyesi, tüm kadastro paftalarını büyük harcamalar yaparak sayısallaştırmış olmasına 
rağmen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerince kabul edilir nitelikte bulunmamıştır. 
 
Değerli arkadaşlarım, ülke kaynaklarının sağlıklı biçimde bilgi sistemleriyle yönetilmesi için yapılacak 
sayısallaştırmaların çok daha iyi formüle edilmesi gerekmektedir. Altkomisyonda sadece bu madde üzerinde beş 
saatten fazla bir zaman diliminde tartıştık. Bu tartışmalarımıza katılan, başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bürokratları olmak üzere tüm katılımcılarla belli bir noktaya vardık, anlaştık. Bu tartışmalara, başta İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita-Kadastro Mühendisleri Odasından profesörler katıldı ve 
geldiğimiz noktada ortak bir noktaya ulaşmış, altkomisyon bu maddede değişikliğini oybirliğiyle kabul etmişti; 
ama, bu altkomisyonda kabul edilen metin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bürokratlarının da onay verdiği 
metin, asıl komisyonda tartışılırken, yine aynı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bürokratları, ikna oldukları 
bu madde üzerinde, ne yazık ki, tekrar değişiklik önergesiyle bu maddede geri adım attırmışlardır. Bu, ciddi bir 
olumsuzluktur. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, toparlayabilir misiniz. 
 
Buyurun. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Eğer, sadece kadastro paftalarını sayısal değer vererek sayısallaştırdığımız, 
araziye uymayan, hiçbir mekansal bilgi sisteminde, projelerde, kamulaştırma projelerinde, otoyol projelerinde, 



alt yatırım projelerinde kullanmayacağımız veriler, sadece bilgisayar ekranlarında görünen renkli bir görüntü 
olmaktan öteye geçmeyecektir. 
 
Sayın Bakanı buradan uyarmak istiyorum: Bu sayısallaştırmaya verilecek paralar boşa gidecektir. Çok somut 
önerilerde bulunduk. Eğer bugün kadastro paftaları yan yana gelemiyorsa, ülke bütünlüğünü ifade etmiyorsa, iki 
parseli yan yana getiremiyorsak bir sıkıntı var demektir. Bu sayısallaştırmalar bu sorunları çözemiyor. Biz dedik 
ki, kullanılabilen verilen kullanalım, geçerli olan belli tecviz içinde kullanılabilecek verileri de kullanalım; ama, 
eğer elde ettiğimiz veriler bizim projelerimizde, altyapılarımızda, kent bilgi sistemlerinde kullanılamayacaksa, 
bu bölgeleri tekrar yenileme yapalım dedik. Bundan kaçınmak, gerçekten, kadastroya ve ülkeye verilecek en 
büyük zarardır diye düşünüyorum. 
 
Yine, bunun bir örneğini-ki, sizin Bakanlığınızın bütçe konuşmalarında- Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi dediğimiz 
TAKBİS Projesinin Çankaya'da sonuçlandığını biraz önce arkadaşlarımız da söylediler, bütçe görüşmelerimizde 
de ifade ettik ve dedik ki, bu sayısallaştırmalarla elde edilen sonuç nedir ve hatırlıyorum, şu anda elimde, bütçe 
görüşmelerinde Sayın Bakana sorduğum soruların yanıtlarını iki aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen, biraz 
önce kadastro ihalesinin, Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi ihalesinin, yani TAKBİS'in yanlışlıklarını söylediler; ama, 
biz bir şeyi daha söylemek istiyoruz. Buradan elde edilecek sonuçlar kullanılamaz durumda mıdır değil midir 
diye sorduk. Hatırlıyorum, aynen soruları tekrarlamak istiyorum. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Sayın Başkan, biraz daha süre verirseniz, hemen bitiriyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Karademir. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Bütçe konuşmalarında sorduğum ve iki aydan beri yanıt alamadığım 
soruları burada tekrarlamak istiyorum. TAKBİS Projesi kapsamında üretilen pafta verileri ne tür projelerin altlığı 
olarak kullanılacaktır; pilot bölgede üretilen sayısal verilerin hukuksal geçerliliği var mıdır dedim; tam iki ay 
oldu bu soruyu soralı arkadaşlar. Eğer, bir bakan, sorduğumuz soruların, iki ay geçmiş olmasına rağmen, 
cevabını veremiyorsa veya bürokratları onları vermiyorsa, sorgulamak zorundadır. Bu bir tanesiydi. 
 
Yine şunu söylemiştim: Eğer, Çankaya Belediyesi, üretilen bu verilerle bir kent bilgi sistemi kurmak isterse 
kullanılabilir mi diye sormuştum. Bunun da cevabını alamadım; henüz bekliyoruz. 
 
Bugün-yine, biraz önce arkadaşım tekrarladı- Türkiye Büyük Millet Meclisinin sınırlarının sayısal değerleri 
varsa, hukuksal geçerliliği varsa, Sayın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri onaylı bir aplikasyon 
krokisi verebilirler mi dedik; henüz ondan da bir sonuç alamadık. Yani, kadastro Ankara'nın göbeğinde sonuç 
alamıyorsa, Türkiye'nin diğer bölgelerinde ne kadar olumsuz altyapılarla çalıştığının bir göstergesi değil mi? 
Kadastro, bu anlamda güncel mi? Bugün, mahkeme kapılarında 200 000'e yakın dosya duruyorsa, insanlar, bunu, 
sadece geçim kaynağı halinde... Yani, kurt dumanlı havayı sever; eğer, siz, paftalarınızda netlik bulamazsanız, 
yoruma açık yaparsanız, rüşvet nerede olur sorusunu burada yakalamak da mümkün olabilir. Onun için, kadastro 
teşkilatını bu olumsuzlardan kurtarmak adına, bizim bu maddede verdiğimiz önergenin sizlerin oylarıyla 
geçmesini istiyorum. Eğer, bu ülkeyi seviyorsanız, kadastronun daha çağdaş olmasına inanıyorsanız, bu 
sayısallaştırmalardan dolayı verilecek paranın gerçekten işe yaramasını istiyorsanız, açık yüreklilikle, bu 
verdiğimiz değişiklik önergemize katkı koyarsınız diye düşünüyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Karademir. 
 
11 inci madde üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı. 
 
Buyurun Sayın Ilıcalı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ILICALI (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kadastro 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde, AK Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.  
 
Bu tasarı, biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü Erdal Beyin de belirttiği gibi, kurulan 
altkomisyonda, üniversite öğretim üyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, bürokratların katılımıyla detaylı bir 
şekilde görüşülmüş, büyük bir çoğunluğu oybirliğiyle, büyük bir emek sonucunda-özellikle, bu komisyonda tek 



harita mühendisi olarak katkıda bulunan Erdal Beye teşekkür etmek istiyorum; büyük destekleriyle beraber- 
güzel bir tasarı çıkmış ve Genel Kurula gelmiştir.  
 
Ama, burada en fazla tartışılan konu, şu anda üzerinde görüştüğümüz 11 inci maddenin sayısallaştırılmasıdır. 
 
Bu konuda da, değerli bürokratlarımızın vermiş olduğu bazı bilgiler doğrultusunda-tabii, bu yasayı uygulayacak 
olan bürokratlarımız- onların verdiği bilgiler doğrultusunda, altkomisyonun hazırladığı şekliyle değil de, 
hükümetimiz tarafından gelen şekliyle kabul edilmiş olup, bu konuyla ilgili de, neden bu şekilde olduğuna dair, 
çok kısa sürede, geç saatte sizin sabrınızı da fazla zorlamadan bunları paylaşmak istiyorum. 
 
Yalnız, bunları paylaşmadan önce de; çok sayıda üniversite öğretim üyesinden destek alınmıştır; İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi Bölümünden, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Bölümünden. Hatta, bu çok sayıda 
hocamızla üniversitede görüşmenin yanı sıra, iki değerli hocamız da bizzat komisyona gelerek, iki gün boyunca 
katkıda bulunmuşlardır; kendilerine teşekkür ediyoruz.  
 
Şimdi, burada, esas, bu sayısallaştırma maddesiyle amaçlanan nedir, buna bir bakmak; bir de, itiraz edilen 
konulara bir açıklık getirmek yararlı olur diye düşünüyorum. 
 
Şimdi, burada, yapılması istenen, ülkemizde, gelecekte kurulması zorunlu bulunan devlet bilgi sisteminin 
altlığını oluşturacak coğrafi bilgi sisteminin kurulmasına altyapı sağlayacak taşınmazlara ilişkin teknik ve 
mülkiyet bilgileri bilgisayar ortamına aktarılarak, hizmetin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi 
ve kayıtlara kısa sürede ulaşılması mümkün kılınacak, elektronik ortamda arşiv kurulması mümkün olacaktır. 
 
Sayısallaştırma sonucunda elde edilen veriler, arazi kullanımının denetimi ve düzenlenmesi, imar planlarının 
yapımı ve uygulanması, kentleşme ve yerleşim sorunlarının çözümü, çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların 
planlanması, tarıma yönelik sulama, kurutma ve ıslah çalışmaları, toprak ve tarım reformu, baraj, demiryolu, 
karayolu, hava meydanlarının tasarım, proje uygulamaları, kentsel alanlarda PTT, kanalizasyon, elektrik, su gibi 
teknik altyapı tesislerinin planlanması, bakım ve onarımı, enerji ve iletişim hatları geçiş yerlerinin seçimi, deniz 
ve göllerin harita yapımı, yer altı maden galerilerinin belirlenmesi, toplu konut ve gecekondu alanlarının 
düzenlenmesi, toprağa bağlı kaynakların doğru tahmini gibi kalkınma amaçlı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel 
kanunlarında belirtilen savunma amaçlı faaliyetler ile bilgi sistemi oluşturma gibi faaliyetlerde temel altlık olarak 
kullanılabilecek. Buna göre, konu, yalnız kadastro açısından değil, ülke kalkınması, savunması, yatırım ve 
mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. 
 
Şimdi, tabii, burada itiraz edilen konulara gelince; bu eleştirilere karşılık şunlar söylenebilir: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün kamu reformu temel kanunu kapsamında hazırlamakta olduğu teşkilat kanununun amaç 
maddesine bakıldığında, taşınmazlara ilişkin her türlü akit, tescil işlemleri ile değişiklikleri yapmak, kadastro 
işlemleriyle yenileme çalışmalarını yaparak Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini oluşturmak ve 
muhafaza etmek, çok amaçlı kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek, tapu ve kadastro bilgi sistemini 
oluşturmak, büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretim standartlarını tespit etmek ve arşivlenmesini 
sağlamak amacıyla, kurumun kuruluş, görev, yetki, teşkilatlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleme şeklinde 
düzenleme getirilmektedir.  
 
Görüşülmekte olan 3402 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla, bu 
kanunun amacında da belirtildiği gibi, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral, topografık kadastral 
haritasına dayalı taşınmaz mallarının sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Yine, zaman kaybetmemek için, getirilen eleştirileri saymadan, cevabi şeklinde bazı bilgileri paylaşarak 
konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hazırlanmakta olan teşkilat yasa tasarısıyla Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görev, yetki ve faaliyet alanları belirleneceğinden, söz konusu tespitlerin, bir tasfiye kanunu olan 
Kadastro Kanununda yer verilmek suretiyle düzeltilmesi daha sonraki dönemlerde yapılacak düzenlemelere 
dayanak oluşturmayacağından, bu hususların Kadastro Kanununda düzenlenmesinin sağlıksız bir yaklaşım 
olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar... Yine, muhalefet şerhindeki bazı olumsuzlukları burada sıralamak 
istemiyorum. Tasarının amaç maddesinde, ülke koordinat sistemine göre çalışma yapılacağının ve mekansal bilgi 
sisteminin altyapısının oluşturulmasının hedeflendiği açıkça görülmektedir. 
 
Burada, yine-biraz önce geçtiği için bunu vurgulamak istiyorum- kadastro altlıklarının yüzde 60 oranında 
yenilenmesi gerektiği belirtilmiş ise de, yenileme çalışmaları, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülmekte olup, görüşülmekte olan Kadastro Kanununda buna 
yönelik bir değişiklik yapılması mümkün bulunmamaktadır. Yine, ayrıca, bir başka husus, kadastro ve tapu 



haritalarının arazi kontrolü yapılmak suretiyle sayısal hale getirileceği ve yapılan çalışmaların sonucunun 11 inci 
maddeye göre ilan edilerek kesinleştirilmesi yoluyla bu çalışmalara hukuki bir nitelik kazandırılacağı şeklinde 
düzenleme yapıldığı açıkça görülmektedir. 
 
Son olarak, 80 000 adet fotogrametrik paftanın, hassasiyet sınırları belirtilmek suretiyle sisteme dahil edilmesi, 
daha hassas veriler üretildiğinde ise üretilecek hassas verilerin bilgi sistemine dahil edilmesi, bugün 
yürütülmekte olan tapu-kadastro bilgi sisteminin hayata geçirilebilmesi açısından bir zorunluluk olduğu 
gerçeğinin kabul edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aksi takdirde, muhalefet şerhinde yer alan, İstanbul 
İlinin kırkiki yıl, Ankara İlinin otuzyedi yıl gibi uzun zaman sürecinde kadastro çalışmalarının yapıldığı 
belirtilirken, bu verileri yok sayalım, bu çalışmaları yeni baştan yapalım, çeyrek yüzyıl sonra tapu-kadastro bilgi 
sistemini oluşturalım demek anlamına geleceği bir yaklaşımın kabulü mümkün görülmediği ifade edilmiştir. 
 
Özet olarak, yapılan bu çalışmalarla, önemli ölçüde sayısallaştırılması yönünde, bilgisayar ortamına aktarılması 
yönünde önemli bir mesafe olacaktır. 
 
Yine, benden önceki sözcülerin belirttiği gibi, buradaki maddelerle tüm kadastronun problemlerinin 
çözülmeyeceği açık bir gerçektir. Yalnız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün bundan sonraki yapacağı 
diğer yasalarla beraber, bu boşluğun da, siz değerli iktidar-muhalefet milletvekillerimizin desteğiyle de 
tamamlanacağı kanaatini taşımaktayım. 
 
Ben, bu kanunumuzun ülkemize hayırlı olmasını dilerken, bu konuda çok yoğun emek veren Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bürokratlarına, konuyu baştan sona yakından takip eden Sayın Bayındırlık Bakanımıza, 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu Başkanımıza, üyelerimize ve altkomisyonda çok büyük bir gayretle çalışan 
iktidar-muhalefet partilerine ve buna destek veren öğretim üyelerine, sivil topluma ve biraz sonra da, inşallah, 
oylarınızla yasalaşacak bu kanuna emek veren tüm üyelerimize teşekkür eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Ilıcalı. 
 
Sadece Başkanlık Divanına teşekkür etmediniz. 
 
MUSTAFA ILICALI (Erzurum)- Size de çok teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutacağım, sonra 
aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
 
İlk önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 
inci maddesiyle 3402 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
Eyüp Fatsa  Mustafa Ilıcalı  Selami Uzun  Recep Koral  İdris Naim Şahin 
Ordu   Erzurum  Sivas  İstanbul   İstanbul 
 
"Tapu kayıtlarında icareteyn veya mukataalı olduğuna dair vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda 12 nci maddenin 3 
üncü fıkra hükümleri uygulanmaz." 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değişiklik önergesi anlaşılmadı; Arapça konuştular galiba!.. 
 
BAŞKAN- Şimdi, maddeye en aykırı olan önergeyi okutup, işleme alıyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 
inci maddesiyle eklenen ek madde 1 'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 



 
Erdal Karademir   Orhan Sür  Kemal Demirel   Sedat Pekel  Ali Topuz 
İzmir    Balıkesir  Bursa    Balıkesir  İstanbul 
 
Ahmet Küçük  
Çanakkale 
 
Ek Madde 1- Kadastro veya tapulama paftaları, arazi kontrolü yapılmak suretiyle paftalarının yapım yöntem ve 
ölçeği hassasiyetinde sayısal hale getirilir. Yapılan çalışmaların sonucu, kadastro müdürünce müdüriyette ve 
taşınmaz malın bulunduğu yer muhtarlığında otuz gün süre ile ilan ettirilir. Yapılan bu ilan, ilgili gerçek kişilere, 
kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliği hükmündedir. İlan süresi içinde taşınmazın bulunduğu yer sulh 
hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan sayısallaştırma kesinleşir ve kayıtlarında gerekli 
düzeltme yapılır. 
 
Kadastro sonrasında oluşturulan kadastro verileri, mekansal bilgi sistemlerinin gerektirdiği formatta hazırlanır. 
Bu amaçla var olan verilerden; 
 
a) Ülke koordinat sisteminde üretilen ve hukuken geçerli durumda olan veriler bilgi sistemlerinde aynen 
kullanılır. 
b) Var olan verilerden ülke koordinat sistemine, kadastronun dayandığı teknik kuralların gerektirdiği doğrulukta 
dönüştürülebilecek olanlar, dönüştürülerek kullanılır. 
c) (a) ve (b) bentlerine uymayan kadastro verilerinden, mekansal bilgi sistemlerine uyarlanması olanaklı 
olmayanlar 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi veya 41 inci madde kapsamında değerlendirilir." 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, önerge hakkında, buyurun. 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; vermiş olduğumuz değişiklik 
önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının konuşulmaya başladığı andan itibaren, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
bu kürsüde söz alan arkadaşlarımız olarak, devamlı bir şekilde, çıkarılmakta olan yasanın çağdaş bir kadastro 
yasası olması ve geleceğin kadastrosunu oluşturacak, onun altyapısını oluşturacak bir yasa olması çabasını 
gösterdik. 
 
Şimdi, aslında, bu maddede verdiğimiz değişiklik önergesi, aslında bizim burada saatlerdir size anlatmaya 
çalıştığımız olayları bir anlamda gerçekleştirecek bir önerge. Eğer biz bu önergeyi kabul edersek, inanın, bu 
ülkenin kaynaklarının har vurulup harman savrulmasını engelleriz.  
 
Şimdi arkadaşlar, ben bir şeyi anlayamıyorum; bakın, binlerce çalışan personeli olan bir Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz var. Burada, gerçekten çok iyi yetişmiş, cefakar, yağmurda, çamurda, karda sırtında aletiyle 
elinde jalonuyla mirasıyla çalışan personelimiz var. 
 
Şimdi, iki yıl içinde kadastroyu bitireceğiz. Ben anlamıyorum, Kadastro Genel Müdürlüğümüz, elindeki bu 
personeli ne yapacak? Kadastroyu bitirdiler. Yenilemeye de pek yanaşmıyorlar. Yenilemeye de pek 
yanaşmıyorlar. Binlerce personel ne olacak? 
 
Bakın, ben size söyleyeyim ne olacağını: Kadastro örgütünün iç yapısını bilen arkadaşlarımız hatırlarlar. Bundan 
yıllarca önce, kadastro teşkilatının içinde, tapu fen amirlikleri diye bir yerler vardı. Bunlar sadece değişiklikleri 
falan işlerlerdi; işte, parselasyon falan yaparsanız, kontrol ederlerdi; yani, Kadastro Müdürlüğünden ayrı tapu fen 
amirlikleri vardı. Herhalde bütün kadastro teşkilatını tapu fen amirliği haline çevirecekler. 
 



Arkadaşlar, kadastro, yaşayan bir varlık. Yaşatabilirseniz, geçerliliği olur. Onu yenileyebilirseniz, onun 
bilgilerini güncel hale getirebilirseniz, güvenilir hale getirebilirseniz kadastronun bir geçerliliği olur; ama, siz, 
"tamam kardeşim, bir kez kadastroyu yaptık, kadastro paftalar var elimizde, şekiller var; istersek, bunları 
bilgisayarın tuşuna basarak renkli renkli hale de getirtebiliriz, bu iş bu kadardır" derseniz, kusura bakmayın ama, 
yanılıyorsunuz. O girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü yenilemeler 
yapılıyor. 
 
Şimdi, Sayın Bakanımız kusura bakmasın; elbette, kendisi bir teknik eleman; ama, bu konularda, elbette 
bürokratlarımızın kendilerine verdikleri bilgilerle bizlere bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. 
 
Değerli arkadaşlarım, bakın, biraz önce benim konuşmamda ve yine, biraz önce Sayın Erdal Karademir'in 
konuşmasında sorulan bir soru vardı. Erdal Bey, bu sorunun yanıtı gelmedi demişti; Genel Müdürlükteki 
arkadaşlarımız, bu sorunun yanıtını Erdal Beye ilettiler. 
 
Şimdi, biz, ne sormuştuk değerli arkadaşlarım? TAKBİS diye bir projeniz var. Türkiye'de kadastronun güncel 
hale gelmesi, çağdaş hale gelmesi için gerçekten çok önemli bir proje-buna biz de katılıyoruz- ve bunun pilot 
bölgesi Çankaya. Çankaya'da sonuçlar ne oldu dedik; örneğin, Meclisteki köşe koordinatları ne oldu dedik. Bize 
yanıtı getirdiler, biraz önce-sizlerin de gördüğü gibi yanıtı verdiler. Şimdi, ben, o yanıtı size okumak istiyorum, 
ibret vesikası olarak okumak istiyorum. Bakın ne diyor: "TAKBİS Pilot Projesi kapsamında üretilen pafta 
verileri büyük oranda meskûn alanı kapsamakta, bu alanda imar uygulaması yapılmış olup oluşturulan sayısal 
değerlerin her türlü projenin altlığı olarak kullanılması mümkündür. Bu alanda, sayısal verilerin, Çankaya 
Belediyesi kent bilgi sisteminde de kullanılması imkanı vardır." 
 
Ben, bir harita mühendisi olarak iddia ediyorum; çevirdikleri sistemi-memleket nirengi şebekesine çevirdiler 
büyük bir olasılıkla- zemine uygulasınlar, Çankaya'daki bütün parseller birbirine tecavüzcü çıkacaktır. 
Uygulasınlar zemine. Kağıt üzerinde tecavüz gözükmüyor, koordinatlar var; ama, zemine uygulasınlar, zeminde, 
bütün Çankaya parselleri, bütün binalar, birbirinin parseli içinde çıkacaktır; ama, kağıt üzerinde yok. 
 
Devam ediyor: "Ayrıca, bu sayısal veriler, hukuki açıdan geçerliliği olan sayısal verilerdir." Hukuki açıdan bunu 
geçerli sayın, memleket nirengi şebekesine göre, memleket koordinat sistemine göre zemine bir çakın, her 
binanın bir parçası başka parselde kalır. "Gayrimeskûn alanda yer alan ve paftaları grafik olan yerlerde ise, asıl 
olan paftadır." Yani, diyorlar ki: "Bizim yaptığımız TAKBİS'teki koordinatlar asıl değildir..." 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Sür. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Diyorlar ki: "Aslolan paftadır." Zaten, Kadastro Kanununda böyle yazıyordu eskiden 
de "aslolan paftadır" diyordu. O zaman, daha "nokta kadastrosu" diye bir kavramımız da yoktu. Grafik paftalarda 
TAKBİS'i yok sayıyorlar. Geçerliliği yok çünkü. Bitti diyorlardı ya, bitmemiş, devam ediyor. Bakın "bu 
alanlarda geçici koordinatlar sisteme dahil edilebilir." Geçici koordinatlar; arkadaşlar, lütfen... "Ancak, 3402 
sayılı Kadastro Kanununda 'Sayısallaşma' madde başlığıyla hazırlanan yasa tasarısının yasallaşması halinde, bu 
alandaki sayısal verilerle hukuki niteliğe kavuşturma olacaktır." Yani, diyorlar ki arkadaşlar, işte ilan var ya bu 
maddede, bu ilanlar yapılır, eldeki arazi değerleri tekrar ilan edilir, itiraza açılır, bu itirazlar kesinleşir de paftalar 
kesinleşirse, bu iş yasal hale gelecektir. İşte, bak, bizim dediğimiz noktaya geldik. İşte, diyoruz ki, değerli 
arkadaşlarım, bu iş, bundan yanlış. 
 
Ben biraz önce örnek verdim; MEER Projesi kapsamında, bundan onbeş gün önce yaptıkları iki tane ihale var. 
Yine, pafta üzerinden koordinatlara dönüşecekler; zemine uygulayın, hepsi birbirinin içine girecek; ama, 2 
trilyonun üzerindeki para, sadece pafta üzerindeki koordinatları elde edebilmek için, bilgisayarda koordinatlar 
elimizde olsun, hayalİ koordinatlar elimizde olsun diye dökülmüş olacak.  
 
O nedenle, bu, bizim değişiklik önergemizin kabul edilmesi, inanın, bu yasaya yeniden hayat kazandıracaktır. Bu 
önergeyi kabul ettiğimiz takdirde, Türkiye'ye çok büyük bir iyilik, Türk insanına çok büyük bir iyilik yapmış 
oluruz ve inanıyorum, bu konuşmaları izleyen kadastrocu personel, bizzat arazide çalışan kadastro personeli, bu 
yasanın böyle çıkmasını istiyor. Her ne kadar genel müdürlük bunu böyle istemese de, Anadolu'daki o cefakar 
kadastro personeli, bu yasanın gerçek bir kadastro yasası olmasını istiyor. 
 
Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum; diliyorum ki, bu değişiklik önergesi, bu Mecliste kabul edilir ve 
aldığımız parayı helal ettiririz. 



 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sür. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 728 sıra sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 
inci maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
Eyüp Fatsa (Ordu) ve arkadaşları 
 
"Tapu kayıtlarında icareteyn ve mukataalı olduğuna dair vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda 12 nci maddenin 3 
üncü fıkra hükümleri uygulanmaz." 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Fatsa... 
 
EYÜP FATSA (Ordu)- Gerekçe... 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Eski hukuk düzeninde vakıflara ait gayrimenkuller bazı zaruretler nedeniyle icareteyn veya mukataa usulüyle 
kiraya veriliyordu. Türk Kanunu Medenisi kabul ile yürürlüğe konulduktan sonra bir taşınmaz üzerinde iki ayrı 
mülkiyet sona erdiğinden bu esasa bağlı olarak hazırlanan 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile vakıf taşınmazların 
icareteyn veya mukataaya bağlanması yasaklanmış, mevcutların da taviz bedeli adı verilen bir bedel karşılığı 
tasfiyesi öngörülmüştür. 
 
Ancak, vakıf malların tapu teşkilatı kurulmasından bu yana tapu sicillerine aktarılmasında yaşanan genel 
aksaklıklar nedeniyle vakıf hukukunun korunması zorlaşmış, vakıf yaran ihlal edilmiştir. 
 
İşte, 12 nci maddeye eklenecek bu fıkrayla kanunen tapu kayıtlarına aktarılmayan ve yasal takyit olan "vakıf 
şerhleri" nedeniyle tahsil edilecek taviz bedeli alacağından doğan vakıf yararının korunması amaçlanmıştır. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 12- 3402 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 



"Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar, bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre 
incelenip, askı ilanına alınarak sonuçlandırılır." 
 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 13- 3402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
 
"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle yapılması gereken yönetmelik değişiklikleri 
ve düzenlemeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünce hazırlanarak bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe konulur.” 
 
BAŞKAN- Söz talebi?.. Yok. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Geçici madde 7'yi okutuyorum: 
 
GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanuna göre yapılacak çalışmalardan önce 6831 sayılı Orman Kanununa göre başlanan 
orman kadastrosu, orman kadastro komisyonlarınca sonuçlandırılır." 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Çerçeve 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 14- 3402 sayılı Kanunun 45 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; tasarı 
kanunlaşmıştır. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, teşekkür konuşması yapmak 
istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
kanunun çıkmasında, başta Komisyon Başkanı ve üyelerine, zatıalinize, Mecliste bulunan tüm milletvekili 
arkadaşlarımıza, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve Meclisin bürokratlarına verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ederiz. İnşallah, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün... Biraz önce muhalefet kanadındaki 
arkadaşlarımız çağdaş bir tapu ve kadastro kanunu ihtiyacıyla ilgili vurgulamalarda bulundular; doğru 



söylüyorlar. O kanunun hazırlıkları tamamlanmıştır, Kanunlar Kararlara gönderilmiştir; ancak, Türkiye'de 
yeniden yapılanma içerisinde bu kanun Meclise getirileceği için, dolayısıyla söylediklerinizin doğru olduğunu, o 
doğruyu da bizim yakaladığımızı, hep beraber buradan geçireceğimiz günlerin yakın olduğunu söylüyor ve 
tekrar, iktidara, muhalefete teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
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Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 6 ncı sırada yer alan, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
 
6.- Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı: 839) 
 
BAŞKAN- Komisyon?.. Yerinde. 
 
Hükümet?.. Yerinde. 
 
Komisyon raporu 839 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal Karademir, AK Parti 
Grubu adına Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan söz istemişlerdir. 
 
Sayın Karademir, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı, 1992 yılından beri çıkmayı bekleyen bir yasa. Onun için, öneminin, 
ülkemiz açısından gerçekten çok önde olduğunu görüyoruz. Bu kanun tasarısının bir an önce yasalaşmasını da, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da istiyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında kanun tasarısına, bugün, ihtiyaç 
vardır; çünkü, 26.9.1984 tarih, 3045 sayılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinde, taşınmaz mallara ait her türlü tescil, kadastro ve tapulama işlerini mevzuatına göre 
yapmak, tapu sicillerini tutmak, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve bu haritaları 
yenilemek üzere Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Yine, 3045 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle sıralanmıştır: Taşınmaz mallarla her türlü 
tescil işlerinin yapılması, hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması ve sicil 
belgelerinin korunması, ülke kadastrosunun yapılması, uygulanması, değişikliğinin takibi ve denetimi, tapu 
kadastroyla ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesi, koordinasyonu sağlayacak esasların tespit edilmesi, bunların 
eğitimi ile ihtiyaçlarının planlanması ve satın alınmasını sağlamak gibi... 
 
Görüldüğü üzere, sayılan görevler arasında kadastro haritalarının yaşatılması, güncel tutulmasına yönelik hüküm 
bulunmamakla beraber, idare bu işlemleri de üstlenerek hizmetleri bugüne kadar getirmiştir. 
 



Değerli arkadaşlarım, kadastro sonrası hizmetler, taşınmaz malı olan kişilere ve kuruluşlara yönelik bireysel 
hizmetlerdir. Bu hizmetlerin yürütülmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi insan ve bütçe 
kaynaklarından üçte birini ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
temel hizmetlerinden olan kadastronun yapılması, yaşatılması ve yenilenme hizmetleri aksamaktadır. 
 
İş ve işlem sahipleri, kendi hizmetlerinin daha hızlı, daha nitelikli olarak yerine getirilmesini arzu etmektedirler. 
Lisanslı mühendislik büroları, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, dünyada da çok iyi örnekleri ve 
uygulamaları bulunan bir yapıdır. Devlet, bu tasarıyla, hizmeti yapan değil, yaptıran, denetleyen, standartları ve 
kuralları koyan bir konumda olacaktır. Halen bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımız, döner sermaye ücreti, 
araç kirası, yemek ve benzer şekilde hizmetin bedelini zaten ödemektedir. Bir başka ifadeyle, halen bu hizmet, 
devletin ücretsiz yerine getirdiği bir hizmet niteliğinde değildir. Lisanslı büroların kurulmasıyla vatandaşlarımız 
daha nitelikli ve hızlı bir hizmete kavuşacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hizmetler için 
ayıracağı bütçe ve insan kaynakları, kadastronun yapılması, yenilenmesi ve bilgi sisteminin çalışmalarına 
ayrılabilecektir. Bu kanunla, lisanslı bürolar özel sektördeki dinamik yapılarını korurken, tapu kadastro 
idaresinin resmî bir parçası haline gelecektir. 
 
Değerli arkadaşlarım, lisanslı bürolar, belli bir meslekî deneyimi yasada en az beş yıl gibi olan ve nitelikleri 
yönetmelikle belirlenen harita ve kadastro mühendisleri tarafından kurulabilecektir. Nüfus ve iş yoğunluğunun 
fazla olduğu il ve ilçelerde, birden çok lisanslı büro oluşturulabilecektir. Lisanslı bürolar, diğer haritacılık 
faaliyetlerinde de bulunabileceklerdir. 
 
Bu tasarıyla, özel sektörde çalışan meslek mensuplarına kamu sorumluluğu verilmesi ve böylece, kamu yerine 
özel sektörde istihdamın artırılması, hizmetin niteliğinin yükseltilmesi, kamu harcamalarında verim ve tasarruf 
hedeflenmektedir. Büroların kamu sorumluluğu taşımaları, noterlerde olduğu gibi güven ilkesini de 
sağlayacaktır. Bu bürolar, devlet tarafından yapımı zorunlu olmayan kadastro sonrası hizmetler ile aplikasyon, 
yer gösterme, yaşatma hizmetleri yanında, yargıya yönelik bilirkişilik hizmetlerini de yerine getirecektir. Yine, 
tarımsal amaçlı her türlü anket, bilgi toplama gibi hizmetleri, doğru, güncel ve bütün ülke boyutlarında, aynı 
standartta sorumluluk taşıyacağı şekilde yapabileceklerdir. 
 
Bu hizmetler, toplumun genelini değil, bireyleri ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle, hizmetten faydalananın, 
bedelini ödemesi ilkesi uygundur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans verilecek bürolar, kamu 
sorumluluğunu taşıyan özel sektör statüsünde, Avrupa Birliği ülkelerindeki örneklerine uygun olarak, nitelikleri, 
yetki ve sorumlulukları gibi hususların, bu tasarıya göre yönetmelikle ayrıca düzenleneceği öngörülmektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, Avrupa ve Almanya kanunlarına göre, tasarıda öngörülen görevler, kadastro dairesiyle 
irtibatlı çalışacak lisanslı bürolar tarafından yerine getirilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde bireysel 
sorumluluklar ve özel girişim, hizmetin niteliğini artıran, meslekî, ekonomik başarıyı garantileyen bir unsur 
olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle, meslekî rekabet, güven ve şahsî sorumluluğu garanti altına alınmış bir 
özgürlükle birleştiğinde, üstün üretme gücünün ortaya çıkacağına inanmaktayız. 
 
Özel teşebbüs işletmesinin, piyasa değişikliğine devlet teşebbüsünden daha hızlı uyum sağlayacağı ve 
değişiklikler karşısında daha esnek bir yapıda olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde kurulacak lisanslı bürolar, 
özel sektörde istihdam sağlanmasında da yararlı olacaktır. 
 
Değerli arkadaşlarım, hangi hizmetler, bu tasarıyla, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları tarafından 
yerine getirilecektir: 
 
Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasından sonra taşınmaz mallar üzerinde meydana gelen sınır değişiklikleri ve 
düzeltmeleri, imar parseli oluşumları, cins değişikliği, tesis inşaı gibi değişikliklerin izlenmesi ve kadastro 
belgelerine yansıtılması, kadastronun yaşatılması ve güncel tutulması açısından önemli konudur. 
 
Birinci aşamada, lisanslı mühendislik bürolarınca yapılacak işlemler belirtilmiştir. Bunlar, mülkiyet sınırlarını 
gösteren harita plan örneği, mülkiyet sınırlarının zemine aplikasyonunun gösterilmesi, taşınmaz malların 
sınırlarında ya da üzerindeki yapılarda meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, Medenî Kanunla ve ilgili diğer 
kanunlarla tanımlanan hakların ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi, birden çok parselin 
tek parsel haline dönüştürülmesi gibi işleri bu bürolar yapacaktır. Bu büroların, bundan sonraki süreçte daha 
başarılı devam etmeleri aşamasında, yine birçok hizmetler, ek olarak bunlara verilecektir. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının birçok maddesinde değişiklik önergeleri verdik. Bunlar, bu tasarının daha 
olumlu yaşama geçmesi için hedeflenmiştir. Tasarı üzerinde verdiğimiz değişiklik önergelerini eğer onaylarsanız 



ve bu değişiklikler de göz önüne alınarak bu tasarı yasalaşırsa, ekonominin hızlı gelişmesiyle birlikte sektörün 
büyümesi ve hizmetlerin bir disiplin altında yürütülmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum, tasarının yasalaşması halinde ülkemize, hepimize 
yararlı olmasını diliyorum. 
 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, teşekkür ediyorum. 
 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail Arslan; buyurun efendim. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MİKAİL ARSLAN (Kırşehir)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hakkında 
konuşma yapmak üzere, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Konuşmama başlamadan önce, Erzincan yakınlarında 12.5.2005 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda 
hayatını kaybeden değerli meslektaşım Akın Ekinci'ye Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesine, çalışma 
arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten, harita camiası büyük bir duayenini 
kaybetmiş oldu. 
 
AK Parti Hükümetiyle, kadastro hizmetleri konusunda büyük yenilikler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu 
çalışmada emeği geçen Bakanlık yetkililerini ve Genel Müdürlük yetkililerini özellikle tebrik ediyor ve teşekkür 
ediyorum. 
 
Kadastro Kanunu değişikliğiyle, tesis kadastrosu yapılmamış yerlerde, mülkiyet kadastrosuyla birlikte orman 
kadastrosu da tek elden yapılması, teknik hataların idarî yoldan düzeltilmesi ve kadastro verilerinin sayısal hale 
getirilmesi, bilgi sistemine aktarılması imkanı sağlanmıştır. Şu anda Genel Kurulda görüşülen Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendislik Büroları Kanunu Tasarısıyla da, tescile konu olmayan harita ve planların yapım ve kontrol 
işlemleri ile tescile konu olanların ise yapım işlerinin kamu sorumluluğu taşıyan özel bürolara devri 
sağlanacaktır. 
 
Bakanlar Kuruluna sunulan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretim yönetmeliğiyle, büyük ölçekli 
haritalarda standart birliği sağlanmış olacaktır. Tapu Sicil Tüzüğü değişikliğiyle, Tapu Sicil Tüzüğünün yeni 
Medenî Kanun hükümlerine uyumu sağlanmış olacaktır. Üzerinde çalışılan emlak müşavirliği yasa tasarısıyla da, 
emlakçilik sektörünün yasal bir statüye kavuşturulması ve yasal sorumluluk anlayışıyla hizmet vermesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, TAKBÎS bilgi sisteminin yaygınlaştırılması, TARBİS, yani, Tapu Arşiv Otomasyon Bilgi 
Sisteminin başlatılmış olması çok önemli çalışmalardır. 1460 yılından beri el atılmayan tapu arşivleri mikrofilme 
alınmakta ve sayısallaştırılmakta, daha sonra da Türkçeleştirmek yönünde çalışmalar devam etmektedir.  
 
Yine, Kadastromuz, yıllardır bir türlü bitirilemeyen ve yılan hikayesine dönen kadastronun bitirilmesi konusunda 
da önemli dev adımlar atmış olup, sadece 2005 yılında 4 000 birimin kadastrosunu tamamlayacak, önümüzdeki 
yılda da 5 000 birimin kadastrosunu tamamlayarak Türkiye'deki kadastro çalışmalarını bitirmiş olacaktır. Tabii 
ki, istikrar başarıyı getiriyor. Bu çalışmalar yapılırken kadastro mensupları üç ay, altı ay gibi geçici görevlerle, 
çok zor şartlarda, kadastrosu yapılmayan yerlerde çalışmalar yapmaktadırlar. Bu personeli canı yürekten tekrar 
tebrik ediyorum. 
 
Yine, bu kanunla kadastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi yaklaşık 1 000 000 adet olduğu düşünülürse, 
tasarıyla kurulması öngörülen büroların, bir büronun ortalama 1 000 işlem hacmine sahip olduğu 
düşünüldüğünde, ülke çapında 1 000 tane yeni lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunun kurulacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, kadastro teknik hizmetleri bu bürolara bırakıldığında, bu işlerle görevli kamu personeli 
kadastro hizmetlerine kaydırılacağından, kadastro hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi sağlanacağı 
düşünülmektedir. 
 
Tabii, mülkiyet sınırlarının gösterilmesi, aplikasyonu, taşınmaz mallarda yapılan sınır değişiklikleri, yargıya 
yönelik bilirkişilik hizmetleri gibi birçok hizmeti bu bürolar vasıtasıyla yapmış olacağız. Bunların hepsi kadastro 
sonrası işlemlerdir. Bunlar halen kadastro müdürlükleri tarafından yapılmaktaydı; artık, lisanslı bürolar 
tarafından yapılacaktır. 
 



Yine, kanunla belli bir meslekî deneyim, örneğin, en az beş yıl tecrübesi olan nitelikli personel istenilmekte, 
yemin şartı getirilmekte ve nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde de birden çok lisanslı büro 
kurulabilmektedir. Lisanslı bürolar diğer haritacılık faaliyetlerine de devam edebileceklerdir. 
 
Bu tasarıyla özel sektörde çalışan yetkin ve istekli meslek mensuplarına kamu sorumluluğu verilmesi 
amaçlanmıştır. Taslak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 
 
Kadastro müdürlükleri tarafından ortalama yıllık 1 000 000 benzeri işler yapılmakta olduğuna göre, bu büroların 
kurulması ve işlemlerinin devriyle özel sektörde yaklaşık 5 000 nitelikli personelin istihdamı sağlanmış 
olacaktır. Kadastro sonrası talebe bağlı hizmetlerin devriyle de yüzde 25-30 kapasite artışı ortaya çıkacak ve bu 
kapasite, kadastro yapımına ve tapu sicil hizmetlerine yönlendirilecektir. 
 
Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının kurulması oniki yıl öncesine dayanıyor. Oniki yıldır bu konuda 
çalışmalar yürütülüyordu; ancak, bugün yasallaşma imkanı bulabiliyor. 
 
Kadastromuzun yüzde 92'si bitmiş durumdadır. Biraz önce bahsettiğim gibi, yapılan son çalışmalarla yüzde 
100'e tamamlanmış olacak; fakat, biten kadastro çalışmalarının da maalesef yüzde 10'u sayısal ortamdadır, yüzde 
90'ı ise grafik ortamdadır; yani, biten kadastro çalışmalarının da yeniden iyileştirilmesi gerekiyor. Biten kadastro 
çalışmalarının en az yüzde 60'ında da yenileme ihtiyacı var; yani, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yapması 
gereken o kadar çok fazla iş var ki, şu anda verilen yeni yetkilerle, lisanslı bürolara devredilen yetkilerle, biraz 
daha, Kadastromuz, Genel Müdürlüğümüz rahat nefes alacak ve bu bahsettiğimiz sayısallaştırmaya, grafik 
paftaların sayısal ortama dönüştürülmesine ve yenileme çalışmalarına ağırlık verecekler. 
 
Tabii, sadece yetkileri devretmekle de işimiz tamamlanmıyor. Bir çalışma daha yapılması lazım. Yıllardır ihmal 
edilen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyaçlarının da iyileştirilmesi gerekiyor; çünkü, 2 330 
tane nitelikli personele ihtiyaçları var. İzmir, Ankara, İstanbul gibi illerde neticeler vardı, bunları okumak 
isterdim; ama, vaktimiz olmadığı için bunları hızlı bir şekilde geçiyorum. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 yılı bütçesi cari ve yatırım olmak üzere toplam 196 trilyon iken, bu 
bütçenin yaklaşık üçte 1'i kadastro sonrası hizmetler için harcanmaktaydı. İnsan kaynaklarında ise, çalışan 
personelin üçte 1'i kadastro sonrası hizmetlerde istihdam edilmekteydi. Lisanslı büroların devreye sokulmasıyla 
vatandaşlarımız daha nitelikli ve hızlı hizmete kavuşurken, devletin bu hizmetler için ayırdığı bütçe ve insan 
kaynaklan, aslî görevleri olan kadastro hizmetlerine dönecektir. 
 
Biraz önce bahsettiğim gibi, bu zor şartlarda çalışan kadastro personelinin özlük haklarının da muhakkak 
iyileştirilmesi gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi, geçici görevlerle, çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Bu 
kadar yoğun çalışma beklediğimiz personelin durumlarının iyileştirilmesi lazım.  
 
Sözlerimi toparlarken, önemle söylemek istediğim bir konu daha var. Daha önce harita kadastro mühendisleri 
açısından olumsuz sayılabilen yeminli büroların tecrübesinden kaynaklanarak, bu lisanslı büroların çok daha 
sağlam temeller üzerinde faaliyette olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun arkasında da, asıl önemli olan ve 
Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi, tesis kadastrosu faaliyetlerinin, yeniden kadastrolama faaliyetlerinin, 
orman kadastrosu faaliyetlerinin, kamulaştırma çalışmalarının, mülkî idare sınırlarının haritaya bağlanma 
çalışmalarının, toplulaştırma çalışmalarının, toprak değeri ve toprak yapısı haritalarının yapılmasının, tespit ve 
tescil dışı bırakılmış hazine arazilerinin tespitlerinin, kentsel ve kırsal alanlarda arsa ve arazi düzenlemelerinin, 
taşınmaz mal danışmanlığı gibi birçok konuda görevleri özel sektöre, yani, lisanslı bürolara devredilerek, 
bunların da peşinin ve devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda bir altlık kuruluyor. Bu altlıktan 
sonra, bu çalışmalarla, Avrupa'daki örneklerine benzer çalışmalar yapılacak ve arazi yapısı sağlama 
kavuşturulacak ve harita kadastro mühendislik alanı yeni bir formasyona kavuşmuş olacaktır. 
 
Bu vesileyle, çalışmayı yapan Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe teşekkür ediyor; Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Arslan, teşekkür ederim. 
 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür. Sayın Sür, buyurun 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 839 sıra sayılı yasanın 
tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  



 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının tümü hakkında konuşmaya başlamadan önce, bugün, Alman Parlamentosunun 
sözde Ermeni soykırımı hakkında almış olduğu, oybirliğiyle almış olduğu kararı, şahsım ve Partim adına 
kınıyorum. (Alkışlar) 
 
Değerli arkadaşlarım, Birinci Dünya Savaşının o karanlık günlerinde Türkiye topraklan üzerinde yaşandığı iddia 
edilen bu konuyu, özellikle Alman Parlamentosunun oybirliğiyle alması çok ilginç; çünkü, o zamanki tarih 
kayıtlarını incelersek, Osmanlıyla müttefik olan Almanya'nın birçok generalinin Osmanlı ordusunun komutam 
olduğunu ve Türkiye topraklarında yaşanan birçok olaydan Alman generallerin sorumlu olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Örnek, Çanakkale. Örnek, Güneydoğu.  
 
Şimdi, bütün bu gerçekler önde dururken, ortada dururken, acaba Alman Parlamentosunun üyeleri hangi 
gerekçeyle, oybirliğiyle, böyle bir soykırım veya bir katliam olduğunu iddia edebiliyorlar; gerçekten merak 
ediyorum ve gerçekten kınanması gereken bir hareket olduğunu burada tekrarlıyorum.  
 
İnanıyorum ki, gerçek, eninde sonunda ortaya çıkacak ve bu kararlan alanlar, utançlarından, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Türk insanının yüzüne bakamayacaklardır. 
 
Diliyorum ki, Türkiye Cumhuriyetindeki tüm üniversiteler ve Türkiye Cumhuriyetinde bu konuyla ilgili tüm 
birimler gereken çalışmayı yapar, hükümetlerimizle beraber, elbirliğiyle, kendimizi dünyaya daha iyi anlatırız ve 
bu tip olaylarla karşı karşıya kalmayız. İnanıyorum ki, bu hepimizin dileği. 
 
Çok değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan yasa ülkemizde bir sorunu çözüyor. Bugüne kadar bu Meclis, tapu 
ve kadastroyla ilgili iki defa yasa çalışması gerçekleştirdi. Önce, yaptığımız çalışmalarla Tapu ve Kadastro 
Kanununda bazı değişiklikler yaptık; kadastroda çalışan arkadaşlarımızın ülkemizin kadastrosunu bir an önce 
bitirebilmek için bazı engelleri vardı, o engelleri kaldırabilmek için bazı düzenlemeler yaptık. Örneğin, 
ülkemizde kadastrosu yapılamayan yerler, biliyoruz ki, genellikle orman bölgeleriydi ve bu bölgelerde orman 
kadastrosu yapılmamıştı. İşte orman kadastrosunun yapılmasını beklemeden, bu bölgelerde, tapu kadastro 
teşkilatının kadastro çalışmaları için girdiğinde aynı anda orman kadastrosunu yapmasını da sağladık; buna 
benzeyen değişiklikler yaptık. 
 
Ülkemizde harita ve kadastro sektörünün, dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışabilecek olan bir konumda 
olması nedeniyle de, inanıyorum ki, bu değişikliklerle, harita ve kadastro sektörü, kadastro alanında 
beklediğimiz, umduğumuz gelişmeyi çok büyük bir hızla gerçekleştirecek. 
 
Elbette, lisanslı mühendislerin kuracakları mühendislik bürolarıyla, kadastro örgütümüzün üzerindeki bazı 
yükler azalacaktır. Elbette, serbest çalışmakta olan mühendis arkadaşlarımıza yeni bir iş alanı ortaya çıkacaktır. 
Kadastrodaki çalışan görevlilerimiz aslî görevleri olan, belki de çok acil bir şekilde önümüzdeki dönemde 
yaşama geçirmek zorunda olduğumuz yenileme kadastrolarına yöneleceklerdir. Bu sayede hedeflediğimiz 
noktalara çok daha çabuk ulaşacağız; ama, yasayı incelediğimizde bazı eksiklikler de görmüyor değiliz. Peşinen 
söyleyeyim ki, bu yasa için kullanacağım oy evettir; ama, keşke bazı ufak tefek değişiklikler de bu yasada 
yapılabilmiş olsaydı. Bazı konularda tereddütüm var. Bu sektörde yirmibeş yıl fiilen çalışan bir arkadaşınız 
olarak, bu lisanslı mühendislerin özellikle yetki devirleri konusunda bazı tereddütler yaşıyorum; çünkü, 
haritacılığın bu ülkede yeni yerleşmeye başladığı dönemlerde, bizlerin çantacı mühendisler dediğimiz, imzacı 
mühendisler dediğimiz mühendislik şeklinin lisanslı mühendislik bürolarında da tekrar hortlamasından 
korkuyorum. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bir değişiklik önergesi de hazırladık. Dilerim bu 
değişiklik önergesine destek olursunuz, dilerim bu tehlike de ortadan kalkar; ama, öyle veya böyle, bu yasayla 
ülkemizde hem haritacılığın önündeki bir engeli kaldırmış oluyoruz hem haritacılığı, harita kadastro mühendislik 
bürolarını bir disiplin altına almış oluyoruz, bir adım öne gitmiş oluyoruz. 
 
O nedenle, bu yasayı hazırlayan, bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum 
ve diyorum ki, bazen Sayın Başbakan diyor ki, işte "muhalefetin seviyesi düşük, seviyesiz muhalefet yapıyorlar" 
falan. İşte, görüyorsunuz, burada, şu Meclis kürsüsünde yapılan konuşmalar eğer gerçekten izlense, muhalefet 
olarak Cumhuriyet Halk Partisinin ne denli yapıcı bir muhalefet yapmaya çalıştığını hep birlikte görürüz. 
 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman)- Her zaman böyle olun! 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Biz her zaman böyleyiz. Biz her zaman böyleyiz; ama, bazı getirilen yasalarda 
elbette, bazen sizlerle aynı şeyleri düşünmüyoruz, bu da çok doğal. 
 



K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Maliye Bakanı yasaları!.. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Evet... Bu da çok doğal. Tabii, bunu, bunları, bizim evet diyerek bazı yasalara el 
kaldırmamızı beklemeniz de gerçekten yanlış; çünkü, bazı şeylere bakış açılarımız çok farklı. 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Hayali ihracat... 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Bazı şeylere bakış açılarımız çok farklı. 
 
Şimdi, son günlerde Sayın Başbakanımız bir sözcük daha söyledi, dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partililer bir mum 
yaksınlar." 
 
Şimdi, ben bunu iki gündür düşünüyorum, bu sözcüğün anlamı nedir diye. Şimdi, bazen Cumhuriyet Halk 
Partililer olarak bizlerin bazı tereddütleri var, Sayın Başbakanın cumhurbaşkanı olmasında falan. Diyorlar ki: 
"Neden böyle tereddütlü düşünüyorsunuz?" Şimdi, 21 inci Asırda aydınlanmayı mumla düşünen bir Başbakan 
için cumhurbaşkanlığı düşünemiyorum da ondan bazı tereddütlerim var; ama, getirilecek olan her güzel yasanın 
arkasındayız diyorum. 
 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sür. 
 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
 
 
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN TASARISI 
 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürolarının kurulması ile bu büroların faaliyet, denetim ve sorumluluklarına dair esas ve 
usulleri belirlemektir. 
 
Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin 
yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. 
 
Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili 
mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  K. Kemal Anadol  Hüseyin Bayındır  Nail Kamacı 
Balıkesir  İzmir    İzmir   Kırşehir    Antalya 
 
"Madde 1- Bu kanunun amacı, Kadastro Teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ve kuracakları Harita ve Kadastro bürolarına 
dair esas ve usulleri belirlemektir. " 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
 



BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda yapılan değerlendirmede, tasarının isminin de 
değişmesine yol açan değişiklik, aslolan lisansın bürolara değil, mühendislerin yetki ve sorumluluğunu 
simgeleyen lisans sahipliğinin mühendise ait olmasından bahisle, tasarının amacının, lisanslı harita ve kadastro 
mühendislerinin faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ve kuracakları harita ve kadastro bürolarına ilişkin olması 
gerektiği düşüncesiyle, böyle bir değişiklik önergesi verilmiştir.  
 
BAŞKAN- Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Açacaklarda Aranacak Şartlar 
MADDE 2- Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, münhasıran lisanslı harita 
kadastro mühendislik sınavında başarılı olarak lisans sahibi olanlara aittir. 
 
Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır: 
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak, 
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 
dolayı hükümlü bulunmamak, 
e) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak. 
 
Lisans sahibi olabilmenin özel şartları ise şunlardır: 
 
a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak, 
b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak, 
c) Müracaat tarihinde, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca 
meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak, 
d) Onbin Yeni Türk Lirası tutarındaki teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına 
bloke ettirmek, 
e) Lisans sınavında başarılı olmak. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan miktar, her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Teminatların alınması, saklanması ve iadesine ilişkin hususlar Maliye 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 839 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Tasarısının 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 



Sadullah Ergin   Mikail Arslan  Hamit Taşçı  Ali Ayağ  Hikmet Özdemir 
Hatay    Kırşehir   Ordu  Edirne   Çankırı 
 
"d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla 
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, ihaleye 
fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 
dolayı hükümlü bulunmamak."  
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Başkanım. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Bu değişiklikle, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda sayılan suç ve cezalar ile terimlere 
uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Kabul edilen önerge istikametinde 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Sınavı 
MADDE 3- Sınav, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılır. 
 
Sınavda başarılı olanlar, lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmaya hak kazanırlar ve bu unvan adı 
altında mesleklerini icra ederler.  
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  K. Kemal Anadol  Nail Kamacı  Hüseyin Bayındır 
Balıkesir  İzmir    İzmir   Antalya   Kırşehir 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Başkanım. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılmıyoruz. 



 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Mesleki denetim yetkisine sahip Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının, hazırlanacak yönetmeliğe ilişkin 
vereceği görüşün uygun olması amaçlanmalıdır. Aksi takdirde, alınan görüşün dikkate alınmaması gibi bir 
durumun ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü, 
formalitenin yerine getirilmesinin ötesinde ele alınmalıdır. Çünkü, yasa ve yönetmeliklerin amacı, hizmetlerin en 
nitelikli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu da, getirilecek düzenlemelerin başta ilgili kurumlar 
olmak üzere, hizmeti verecek kesimlerce benimsenip gönüllü katkıları alınabildiği ölçüde mümkündür. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.  
 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Kuruluş, Görev, Lisans Verilmesi ve Denetim 
MADDE 4.- Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları bulundukları ilçe idari sınırlarında yetkili olmak üzere 
kurulur. 
 
Aynı ilçede birden fazla sayıda büroya lisans verilmesi veya lisanslı büroların birden fazla ilçede 
yetkilendirilmesi ile lisansların iptaline Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
 
Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, kadastro müdürlüklerince yürütülen hizmetlerden, tescile tabi 
olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile tabi olan işlemlerin yapımında görevlidir. 
 
Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin denetimini yaparak 
uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 
 
Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekan, personel ve donanımlarına ilişkin 
hususlar yönetmelikte belirlenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "ve mesleki denetime Harita Kadastro Mühendisleri Odası " 
 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  Kemal Anadol  Nail Kamacı  Hüseyin Bayındır 
Balıkesir  İzmir    İzmir   Antalya   Kırşehir 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Başkanım. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 



 
Gerekçe: 
 
Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıt olmak zorundadır. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da meslekî denetimi yapmak zorundadır. Bu anlamda, lisanslı harita ve 
kadastro mühendisleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı sorumlu olmakla birlikte, üyesi oldukları 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına karşı da sorumludurlar. 
 
BAŞKAN- Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Yemin ve Sorumluluk 
MADDE 5.- Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk 
mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı 
hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder. 
 
Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tabi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tabi 
olanların ise yapımından lisans sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, bu 
Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında 
Devlet memuru sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir. 
 
Lisans sahibi harita ve kadastro mühendisi, görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini aynı büroda çalışan 
bir başka harita ve kadastro mühendisine devredebilir. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi 
iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur. 
 
İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceği yönetmelikte belirlenir. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce, geliş sıralarına göre 
okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
 
İlk önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Lisans sahibi Harita ve Kadastro Mühendisi, görevde 
bulunmadığı hallerde imza yetkisini" ibaresinden sonra gelen "aynı büroda çalışan bir başka" ibaresinin 
kaldırılarak "en fazla bir ay süre ile, aynı büroda çalışan olan en az 2 yıl harita ve kadastro hizmetlerinde 
deneyimli, bir başka Harita Kadastro Mühendisi"  
 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  Kemal Anadol  Nail Kamacı  Hüseyin Bayındır 
Balıkesir  İzmir    İzmir  Antalya   Kırşehir 
 
BAŞKAN- Şimdi, aykırı olan önergeyi okutup, işleme alacağım. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Sadullah Ergin   Ali Ayağ  Burhan Kuzu  Mikail Arslan  Hüsrev Kutlu 
Hatay    Edirne   İstanbul   Kırşehir   Adıyaman 



 
"Bu Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; tescile tabi olmayanların yapım ve kontrolünden, tescile tabi 
olanların ise yapımından lisan sahibi kişi sorumludur. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, bu 
Kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında 
kamu görevlisi sayılır ve büroların işlemlerinden dolayı zarar doğması halinde kusuru bulunana 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun 1007 nci maddesi uyarınca rücu edilir." 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Bu değişiklikle 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda sayılan suç ve cezalar ile terimlere 
uyum sağlanması amaçlanmıştır. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Lisans sahibi Harita ve Kadastro Mühendisi, görevde 
bulunmadığı hallerde imza yetkisini" ibaresinden sonra gelen "aynı büroda çalışan bir başka" ibaresinin 
kaldırılarak "en fazla bir ay süre ile, aynı büroda çalışan olan en az 2 yıl harita ve kadastro hizmetlerinde 
deneyimli, bir başka Harita Kadastro Mühendisi"  
 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür (Balıkesir) 
ve arkadaşları 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Sayın Başkanım, "çalışan" kelimesinden sonra "olan" cümle düşüklüğünün düzeltilerek... "Büroda 
çalışan en az iki yıl" aradaki "olan" çıkarılırsa... Anlam düşüklüğü oluyor. 
 
O şekliyle takdire bırakıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekli not alınmıştır. 
 
Hükümet katılıyor mu?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Ülkemizde mühendislik, 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 



 
İmar Kanunu uyarınca tanımlanmış olan "müellif yetkisi, kamuda çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri 
dışında kalanlar için, HKMO Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri 
(SHKMMB) tescil yönetmeliği hükümlerine tabi SHKMMB hissedarı olmalarına bağlıdır. Bir SHKMMB 
bünyesinde ücretli/sigortalı çalışan konumundaki Harita ve Kadastro Mühendisinin imza yetki ve sorumluluğu 
ise, teknik ve yasal anlamda sadece işverenine karşı tanımlanmaktadır. (SHKMMB Tescil Yönetmeliği Md.l4h, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü [TKGM] Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrol Yönergesi 1994/5) 
Bu kanunla verilmesi öngörülen lisans, görevin önemi nedeniyle, meslekte beş yıl çalışmış olmak, yemin etmek, 
adli sicil kaydının uygun olması, devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak gibi, belirli kriterlerle 
bağlanmış olup, sadece bu kriterleri yerine getiren mühendislere verilebilmektedir. Dolayısıyla, bu hizmetleri 
yapmak isteyen her Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi kanunla öngörülen koşulları sağlaması durumunda 
lisans alabilecektir. Maddenin değişmeden geçmesi durumunda, lisans sahibince herhangi bir koşul, kural ve 
özellik aranmaksızın bu lisans çalışan herhangi bir mühendise devredilebilecektir. Bu durum ise kanunun amacı 
ve içeriği ile çelişmektedir. 
 
Ayrıca, imza yetkisinin devrinin yapılması da, imza yetkisi devrinin süresi, imza yetkisini kullanacakların hizmet 
deneyimleri ve üslendiği kamu hizmetinin sorumluluğunun belli kriterleri içermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 
bu koşulların sağlanmaması, imza yetkisinin devrini suiistimale konu hale getirebilecektir. 
 
Görevin kötüye kullanılması durumunda sorumlunun lisans sahibi kişi olarak belirlenmesi ise, kanunla belirtilen 
"hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak" ilkesiyle bağdaşmayacak, yalnızca suç-ceza ilişkisi ile 
sınırlı kalmasına yol açacaktır. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önergeler istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
 
Büro Tescili 
MADDE 6- Lisans sahibi, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasına büro tescillerini yaptırmak zorundadır. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Yasaklar 
MADDE 7- Lisanslı harita kadastro mühendisleri, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzeri 
isimler altında ayrı bir lisanslı büro açamaz ve lisans hakkını devredemez. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 4 
üncü maddenin disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile 
lisanslı büro açamazlar. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Tutulacak Defter ve Belgeler ile Uygulanacak Ücretler 
MADDE 8- Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, malî mevzuat gereği tutacakları kayıtlar ile 
yönetmelikte belirlenecek kayıt ve defterleri tutmak zorundadırlar. 
 
Lisans sahiplerine çalışma konuları ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi, kullanılması ve hizmetle ilgili ücret 
tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 
 
Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl Harita Kadastro Mühendisleri Odasının görüşü alınmak suretiyle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 



 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "her yıl Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  Nail Kamacı  Rasim Çakır  Hüseyin Bayındır 
Balıkesir  İzmir    Antalya   Edirne   Kırşehir 
 
M. Mesut Özakcan 
Aydın 
 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Üyelerini meslekî denetime tabi tutan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, aynı zamanda, üyelerin özlük, 
çalışma koşulları ve ücret tarifelerine ilişkin sorunları karşısında ilgili kurumlan bilgilendirmek ve uygun 
görüşler sağlamak durumundadır. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Lisansın İptali 
MADDE 9.- Lisans; 
 
a) Lisans sahibinin isteği, 
b) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açmak için bu Kanunda veya yönetmelikte belirtilen şartların 
kaybedilmesi veya bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması, 
c) 4 üncü madde hükmü kapsamında iptal cezası verilmesi, 
 
hallerinde iptal edilir. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
 
Cezai Hükümler 
MADDE 10.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bin Yeni Türk 
Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezasına hükmolunur. 
 
Bu miktar, Türk Ceza Kanunundaki para cezalarının artış usullerine göre artırılır. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 



 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 839 sıra sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 
Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Sadullah Ergin   Ali Ayağ  Mikail Arslan  Burhan Kuzu  Hamit Taşçı 
Hatay    Edirne   Kırşehir  İstanbul   Ordu 
 
"Cezai Hükümler 
Madde 10- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında, suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyor ise bin Yeni Türk 
Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce verilir." 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Takdire bırakıyoruz Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
I Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 17/7 nci maddesinde, idarî para 
cezalarının her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesi uyarınca yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı hükmü sebebiyle idarî para 
cezasındaki artırmayla ilgili hükümlere yer verilmemiştir. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge istikametinde 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
 
Yönetmelik 
MADDE 11- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının görüşleri 
alınmak suretiyle doksan gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
839 sıra sayılı Lisanlı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının 11 inci maddesinde "Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "uygun" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
Orhan Sür  Türkan Miçooğulları  Hüseyin Bayındır  Rasim Çakır  Nail Kamacı 
Balıkesir  İzmir    Kırşehir    Edirne   Antalya 
 
M. Mesut Özakcan 
Aydın 
 
 
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA DEMİR 
(Samsun)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
Lisans sahibi olacak harita ve kadastro mühendislerinde aranacak koşullardan birisi, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasına kayıtlı olmaktır. Bu anlamda, lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne olduğu kadar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına karşı da sorumludurlar. 
 
Bu bağlamda, kanunla öngörülecek yönetmeliklerin hazırlanmasında, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
uygun görüşünün alınması yerinde bir karar olacaktır. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.  
 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
 
Yürürlük 
MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
 
Yürütme 
MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
6’ncı sırada yer alan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız. 
 
6.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/820) (S. Sayısı: 502)  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/820) 
 
Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna havale edilmiştir. 
 
T.C. 
Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar          25.2.2010 
Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-3/817 
 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.1.2010 tarihinde 
kararlaştırılan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.  
 
Gereğini arz ederim. 
 
Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 
 
 
GENEL GEREKÇE 
 
Ülke nüfusunun artışı ve kırsal kesimden kentlere göç sebebiyle kentsel alanların genişlemesi sonucu ortaya 
çıkan zorunlu imar hizmetleri ile tarımsal alandaki arazi düzenleme, sulama, yol, turizm ve diğer bayındırlık 
hizmetleri için zorunlu alt yapı durumundaki tapu, kadastro ve harita hizmetlerine karşı talep ve gereksinim gün 
geçtikçe artmaktadır. 
 



Tasarı ile; görev ve fonksiyonlarda mevcut olan yetki karmaşasına son verilmesi, etkisini kaybetmiş ve gereksiz 
hizmet alanları ve kurumların tasfiye edilerek, bu kurumlarca yerine getirilen hizmetlerin benzeri işi yapan ve 
etkin olarak faaliyetlerini sürdüren kurumlara devredilmesi amaçlanmaktadır. 
 
2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi eki e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planında belirtilen 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için, hangi bilgilerin hangi kurumlar tarafından 
tutulacağı ve paylaşılacağı ile bilgi ve bilgi değişim standartlarının belirlenmesine ilişkin yapılacak çalışmada 
sorumlu kuruluş olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gösterildiğinden, Kurumu etkin ve daha yönetsel 
hale getirerek kullanıcı çevresine çağdaş, nitelikli, güvenilir, hızlı ve ekonomik tapu, kadastro ve harita hizmeti 
sunabilmek için çeşitli nedenlerle artan hizmet talebini karşılayabilmek amacıyla mevcut teşkilat yapısında 
yeniden bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur. 
 
Bu kapsamda tapu, kadastro ve haritacılık sektörlerinde düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesi gereken 
Genel Müdürlüğün görevleri ve yapısı yeniden düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğün görevlerine; sivil haritacılık 
faaliyetlerinin standartlarını belirlemek ve düzenlemek; yurt dışındaki vatandaşlarımızın yurt dışındaki mülkiyet 
edinimi gibi haklarının takibi ve korunması; uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak müşterek projelerin 
geliştirilmesi ve yürütülmesi; tapu, kadastro ve haritacılık hizmet ve faaliyetlerine yönelik bilgi sistemlerinin 
oluşturulması iş ve işlemleri eklenmiştir. 
 
Merkez teşkilatının, Genel Müdür, üç adet Genel Müdür yardımcısı, Tapu ve Kadastro Kurulu, ana hizmet 
birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşması öngörülmüştür. 
 
Taşra teşkilatında; halen 22 adet olan Bölge Müdürlüğü sayısı 13'e indirilmiş, 325 adet olan Kadastro Müdürlüğü 
sayısı 81'e ve 1011 adet olan tapu sicil müdürlüğü sayısı da 957 adete indirilmiş böylece hizmet sektöründe yer 
alan ve vatandaşa birebir hizmet sunan taşra teşkilatının etkin ve işlevsel olması amaçlanmıştır. 
 
Bir ilçede birden fazla tapu müdürlüğü açılması uygulamasından vazgeçilerek, anılan müdürlüklerin temsil, sevk 
ve idare sorunu ortadan kaldırılmış ve tapu müdürlükleri ilçe düzeyinde yapılandırılmıştır. Büyükşehirlerde 
metropol ilçeler ve diğer ilçelerde, diğer illerde ise merkez ilçe ve diğer ilçelerde olmak üzere 957 adet tapu 
müdürlüğü kurulması öngörülmüştür. Kadastro müdürlükleri ise illerde kurulmuştur. 
 
Taşra teşkilatının bu şekilde yapılandırılması sonucu, kamu kaynaklarının kullanılmasından ve personel 
giderlerinden tasarruf sağlanması amaçlanmış; hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması 
hedeflenmiştir. Bu amaçla; ilçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumu, nüfus sayısı ve tapu işlemi hacmi 
dikkate alınmak suretiyle tapu müdürlüklerinin görev ve yetkilerinin başka bir ilçe tapu müdürlüğüne 
devredilmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık Makamının yetkili olduğu yönünde hüküm 
getirilmiştir. 
 
Mevcut durumda 1498 olan taşra teşkilatı birim sayısı, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılmasında 1051 birim 
olacaktır. İşlem hacmi ve nüfus sayısına göre tapu müdürlüklerinin başka bir ilçe tapu müdürlüğüne bağlama 
yetkisi Bakanlık Makamına ait olacağından, yapılacak planlamaya göre taşra birim sayısı daha da 
azaltılabilecektir. 
 
Hareketli bir nüfusa sahip olan ülkemiz şartlarında, taşınmaza ilişkin bir işlemin yapılabilmesi için her gün 
binlerce insanın seyahat etmek veya notere giderek vekaletname vermek zorunda kalması zaman ve işgücü 
kayıplarına neden olmakta, işlemler bu nedenle gecikmekte ve ekonomik kayıplar ortaya çıkmakta, tapu 
dairelerinde işlem yaptırmanın vatandaşa maliyeti önemli oranda artmaktadır. 
 
Belirtilen sebeplerle, taşınmaza ilişkin işlemlerin işlem konusu taşınmazın kayıtlı bulunduğu yer dışındaki bir 
tapu müdürlüğüne müracaat edilerek yapılmasına imkan tanınmıştır. 
 
Daha kaliteli ve hızlı hizmet verilebilmesi için personel istihdamı rejiminde değişikliğe gidilmiştir. Bu 
çerçevede; tapu, kadastro ve harita hizmetlerinin özel uzmanlık ve bilgi gerektirmesi sebebiyle, kariyer uzmanlık 
sistemine geçilerek tapu ve kadastro uzmanı istihdam edilmesi ve unvan ve kadro bakımından sadeleştirmeye ve 
azaltmaya gidilerek nitelikli personel çalıştırılması öngörülmüştür. 
 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 37’nci ve 38’inci maddelerinde düzenlenen Döner Sermaye İşletmesi 
mevzuatta asıl bulunması gereken yer olan teşkilat kanununa alınmış; yapısı güçlendirilmiş ve tek merkezden 
yapılan döner sermaye kaynaklı harcamaların, taşra birimlerince de yapılabilmesi sağlanmıştır. İşletmelerin 
sermaye kaynakları, gelirleri ve gideri düzenlenmiştir. 



 
Bu çerçevede Tasarı; 
 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün misyon ve vizyonuna uygun bir kurumsal yapının kurulması, 
- Kamu yönetiminde meydana gelen uygulama değişiklikleri ile yönetim anlayışındaki değişime paralel olarak; 
etkili ve verimli hizmet sunumu ile vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması, 
- Çağın ihtiyaç ve gereklerine paralel olarak sektörde ortaya çıkan yeni hizmet alanlarında (sivil haritacılık, 
lisanslı harita ve kadastro büroları, bilgi sistemleri vb.) mevcut yapının beklentileri karşılayamaması ve yeniden 
yapılanma ihtiyacının doğması, 
- Geleneksel yönetim anlayışının terk edilmek suretiyle, kamu hizmetinden doğrudan ve hızlı bir şekilde 
yararlanılmasını engelleyen bürokratik işlemler ile kırtasiyeciliğin azaltılması, 
- Yine hizmetin etkin ve verimli olarak sunulması için taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması ve yetki 
devirlerine gidilmesi, 
- Hükümet politikalarında vatandaşların günlük hayatlarının kolaylaştırılması hedefine öncelikle yer 
verildiğinden, bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olarak, vatandaşlarımızın günlük hayatında sürekli ve 
yaygın olarak yararlandığı hizmetleri üreten kamu kuruluşlarının bu yapıya dönüştürülmesine öncelik verilmesi, 
- Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro 
işlemlerini, özellikle karşılıklılık ilkesinin uygulandığı ve vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde 
yürütmek üzere, Kurum personelinin yurtdışında görevlendirilmesine ihtiyaç duyulması, 
- Mevcut düzenleme de genel hükümlere göre teşkilatlanan taşra birimlerinin basit ve işler bir yapıda yeniden 
şekillendirilmesi, 
- Personel ve istihdam rejiminin yeniden düzenlenmesi, gerekçeleriyle hazırlanmıştır. 
 
 
MADDE GEREKÇELERİ 
 
Madde 1- Madde ile; Kanunun amacı belirtilmiş, tekrarların önlenmesi amacıyla bazı terimler tanımlanmış ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temel amacı, tapu, kadastro ve harita çalışmalarını yürütmek olarak 
belirlenmiştir. 
 
Madde 2- Madde ile; Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri sayılmıştır. Genel Müdürlüğün görevlerine, mekansal 
bilgi sisteminin altyapısını oluşturmak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak, harita ve 
kadastro bürolarına lisans vermek, sivil haritacılık faaliyetlerinin genel ilkelerini belirlemek, görev alanıyla ilgili 
konularda uluslararası faaliyetlerde bulunmak görevleri eklenmiştir. 
 
Madde 3- Madde ile; Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları belirtilerek Genel Müdüre yardımcı olmak 
üzere en fazla üç adet Genel Müdür yardımcısı atanabileceği, Genel Müdürün ve her kademedeki yöneticilerin, 
gerektiğinde sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını devredebileceği ve yetki devrinin 
yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmayacağı, Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticilerinin 
yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans 
ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumlu olacağı 
öngörülmüştür. 
 
Madde 4- Madde ile; Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastro ile ilgili konular ve bunlara ilişkin 
uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere doğrudan Genel Müdüre bağlı Tapu ve Kadastro Kurulu 
kurulması, Kurulun nasıl oluşacağı, Kurul üyeliğine görevlendirme şartları ve huzur hakkı düzenlenmiştir. 
 
Madde 5- Madde ile; Genel Müdürlük teşkilatının merkez ve taşra teşkilatından teşekkül ettiği; merkez 
teşkilatının ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluştuğu; ana hizmet 
birimlerinin Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Yabancı İşler 
Dairesi Başkanlığı ve Arşiv Dairesi Başkanlığı olduğu belirtilmiş ve görevleri sayılmış; danışma ve denetim 
birimlerinin Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı olduğu 
belirtilmiş ve görevleri sayılmış; yardımcı hizmet birimlerinin ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olduğu belirtilmiş ve görevleri 
sayılmıştır. 
 
Ayrıca, madde ile; Genel Müdürlüğün taşra teşkilatının yapısı düzenlenmiş; ilçenin sosyal ve ekonomik 
gelişmişlik durumu, nüfus sayısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınmak suretiyle tapu müdürlüklerinin görev ve 
yetkilerinin başka bir ilçe tapu müdürlüğüne devredilmesine Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın yetkili 
olduğu belirtilmiş; Bölge Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 



 
Madde 6- Madde ile; Genel Müdürlük personelinin atanma usulü belirtilmiş; Daire Başkanı ve üstü görevlere 
atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenim görmek şartı öngörülmüş; yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki tapu ve kadastro işlemlerini yürütmek 
üzere, yurt dışında personel görevlendirilebileceği ve Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin 
istihdam rejimi düzenlenmiştir. 
 
Madde 7- Madde ile; tapu ve kadastro uzmanlığı, tapu ve kadastro denetmenliği ve müfettişliğe atanabilmek için 
aranan şartlar düzenlenmiştir. 
 
Madde 8- Madde ile; Genel Müdürlüğün ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile 
sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye 
işletmeleri kurulabileceği düzenlenmiş; işletmelerin sermayesi ve giderleri belirlenmiş; işletmelerin faaliyet 
alanları işleyişi, her türlü idari ve mali işlemleri ile harcama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği 
hükme bağlanmıştır. 
 
Madde 9- Madde ile; Genel Müdürlüğe; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla 
düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapma yetkisi verilmiş; Tapu ve Kadastro Kurulu ile Teftiş 
Kurulunun çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Böylece taşınmazın bulunduğu 
yer tapu müdürlüğüne gitmek zorunda kalmadan ve yetki alınmak suretiyle başka yer tapu müdürlüğünde işlem 
yapma yetkisi düzenlenmiştir. Ayrıca madde ile; bu şekilde yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esasların 
yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmış; sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar 
vermeye Genel Müdürlüğün yetkili olduğu belirtilmiştir. 
 
Madde 10- Madde ile; Kanundaki yeni düzenlemelere paralel olarak, diğer kanunlarda gerekli değişiklikler 
yapılmış, eklenen, kaldırılan hükümler ve atıflar belirtilmiştir. 
 
Geçici Madde 1- Madde ile; Genel Müdürlüğün yeniden yapılandırılmasında ve geçiş sürecinde personele ilişkin 
uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. 
 
Ayrıca, madde ile; Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere 
verilen görevlerin daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edileceği ve 
Genel Müdürlüğün, teşkilat ve kadrolarını en geç altı ay içinde Kanuna uygun hale getireceği; Genel 
Müdürlüğün taşra teşkilatının yeniden yapılandırılmasında ve geçiş sürecinde görev ve hizmetlerin mevcut taşra 
teşkilatı tarafından yerine getirileceği; Kanun gereği düzenlenmesi gereken yönetmeliklerin altı ay içinde 
yürürlüğe konulacağı ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut düzenlemelerin Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı öngörülmüştür. 
 
Geçici Madde 2- Madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük taşra teşkilatında kapatılan 
birimlere ait taşınır, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükler ile tahsisli hizmet 
binaları ve lojmanlar ile ilgili devir işlemleri düzenlenmiştir. 
 
Madde 11- Yürürlük maddesidir. 
 
Madde 12- Yürütme maddesidir. 
 
 
 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu   10.5.2010 
Esas No: 1/820 
Karar No: 26 
 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 11.3.2010 tarihinde, tali olarak Plan ve Bütçe, esas olarak da 
Komisyonumuza havale edilen 1/820 esas numaralı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 25.3.2010 tarihli toplantısında görüşülmeye başlanmış ve Tasarı 



üzerinde gerekli teknik çalışmalar ile detaylı incelemelerin yapılabilmesi amacıyla alt komisyon kurulmasına 
karar verilmiştir. 
 
Bu amaçla kurulan Alt Komisyon Başkanlığına Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN, Alt Komisyon 
üyeliklerine ise; Gaziantep Milletvekilleri Mehmet SARI ve Yaşar AĞYÜZ, İstanbul Milletvekili Durmuş Ali 
TORLAK, Kayseri Milletvekili Yaşar KARAYEL seçilmiştir. 
 
Alt Komisyon ilk toplantısını 31.3.2010 tarihinde yaparak Başkan seçimini gerçekleştirmiş ve ilgili Genel 
Müdürlük yetkililerinden Tasarı ile ilgili görüşlerini almıştır. İkinci toplantı ise 1.4.2010 tarihinde; Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Türk İmar-
Sen yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Alt Komisyonca yapılan incelemede toplantıya katılanların 
görüş ve önerileri de değerlendirilerek Tasarı üzerinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
 
Bilindiği gibi Tasarı ile tapu, kadastro ve haritacılık alanlarında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenen Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri ve yapısı yeniden düzenlenmekte; bu doğrultuda Genel Müdürlüğün 
görevlerine, mekansal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek 
görevleri yapmak, harita ve kadastro bürolarına lisans vermek, sivil haritacılık faaliyetlerinin genel ilkelerini 
belirlemek, görev alanıyla ilgili konularda uluslar arası faaliyetlerde bulunmak görevleri eklenmekte; Genel 
Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastro ile ilgili konular ve bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını 
gidermek üzere, doğrudan Genel Müdüre bağlı Tapu ve Kadastro Kurulu kurulması hüküm altına alınmakta; 
Genel Müdürlük personelinin atanma usulü ile tapu ve kadastro uzmanlığı ve müfettişliği için aranan şartlar 
belirlenmekte ve Genel Müdürlüğün merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri 
kurulabileceği hükme bağlanmaktadır. 
 
Komisyonumuzun 14.4.2010 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Hükümeti temsilen Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa DEMİR ile beraberindeki Bakanlık yetkilileri, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı ve çeşitli sendikaların 
temsilcilerinin de katılımlarıyla Alt Komisyon metni esas alınmak suretiyle Tasarının görüşülmesine devam 
edilmiştir. 
 
Toplantının çeşitli aşamalarında, gerek Komisyon üyelerimizin istemleri, gerek Tasarıyı açıklamaya yönelik 
olarak Hükümeti temsilen Sayın Bakan tarafından dile getirilen hususlar aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir: 
 
- Bu Tasarı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mülkiyetin kayıtlarını tutan, mülkiyetin dönüşümü, 
değişimini, el değiştirmesini temin eden ve mülkiyete esas olan tüm kadastral çalışmaları yürüten, harita 
konusunda da ciddi bir görev üstlenen, hizmetlerini yurt dışına taşıyan, kariyer uzmanlık sistemini haiz aktif ve 
verimli bir kurum haline getirilmesi hedeflenmektedir. 
- Tasarının en önemli özelliklerinden birisi görev tanımlarının yeniden anlaşılır ve açık bir şekilde tarif edilmesi 
ve bir kariyer kuruluş haline gelinmesidir. 
- Yine Tasarı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bilgi ve iletişim teknolojilerini dünyada en sistemli ve 
en geniş anlamda kullanan bir kuruluş haline gelmektedir. Bu gelişme ile birlikte TAKBİS Projesi’ni 2011 
yılının sonuna kadar kadastro yazılımıyla birlikte entegre bir vaziyette kullanıma sunmuş olacağız. Tapu sicil 
müdürlüklerimizdeki işlemleri artık bulunduğu gayrimenkulün yerdeki tapu sicil müdürlüğünün dışında 
Türkiye’deki tüm tapu sicil müdürlüklerinde Türkiye'nin her yerindeki gayrimenkulün alım satımını 
gerçekleştirmiş olacağız. 
- Yabancılara mülk satışı konusunda yapacak olduğumuz çalışmalarla birlikte çok daha seri ve çok daha kaliteli 
hizmeti, ölçülebilir hizmeti verme noktasında çok büyük bir mesafe kat edeceğiz. Ayrıca yabancıya mülk 
satışında ülkemize gelmeden özel ve tüzel kişilerin yurt dışından gayrimenkulle alakalı işlemlerini yapabiliyor 
olacağız. 
- Kamu kurum kuruluşları arasında döner sermayeden özellikle ilave bir ücret ödenmesinin genel bir Hükümet 
kararı olmadan ilavesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Tasarının tümü ile alt komisyon raporu ve metni 
üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Tasarının 
maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
- Tasarının 2’nci maddesinin; (c) bendinde Genel Müdürlükçe üretilecek haritaların kapsam ve niteliğinin 
genişletilmesi amacıyla değişiklik yapılmış, ayrıca maddeye (g) bendi eklenerek taşınmaza yönelik aracılık 
faaliyetlerini kayıt altına almak, eğitim almış kişilerce yapılmasını sağlamak amacıyla madde yeniden 
düzenlenmiştir. 
- Tasarının 5’inci maddesi; 2’nci maddeye eklenen (g) bendine paralellik sağlamak amacıyla; ikinci fıkrasının 
Tapu Dairesi Başkanlığının görevlerinin düzenlendiği (a) bendinin altıncı alt bendinden sonra gelmek üzere 



yedinci alt bend eklenmek suretiyle değiştirilmiş, aynı şekilde ikinci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde 
üretilecek haritalar hususunda yapılan düzenleme paralelinde değiştirilmiştir. 
- Tasarının 7’nci maddesinde; Tapu ve kadastro denetmeni ve yardımcısı kadrolarının kaldırılması nedeniyle, 
maddenin başlığı yeniden düzenlenmiş ve bu kadroların atanmasına ilişkin fıkralar metinden çıkarılmıştır. 
- Tasarının 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Genel Müdürlükçe yurtdışında yürütülecek projelerin ve 
kadastro hizmetlerinin finansmanının sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 
- Tasarının 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak, Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlerinin ek göstergelerinde düzenleme yapılmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasından sonra yeni iki 
fıkra eklenmek suretiyle Tapu kadastro denetmeni ve yardımcısı kadrolarının kaldırılması paralelinde düzenleme 
yapılmıştır. Aynı maddeye Harita Genel Komutanlığının görev ve yetki alanının ayrı tutulması amacıyla onuncu 
fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. 
- Tasarının Geçici 1’inci maddesinde yapılan değişiklikler ile Kurumdaki Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 
denetmenler olmak üzere ikili denetim sisteminin tek denetim sistemine dönüştürülmesine yönelik düzenleme 
doğrultusunda, denetmen ve denetmen yardımcılarının uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları, 
Kurumda yetişmiş personelin kariyer uzmanlığa geçişlerinin sağlanarak bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması 
ve Kurumun yeniden yapılanmasına yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yeni 
düzenlemede ilçelerde Kadastro Müdürü görevlendirilmesi öngörüldüğünden unvan değişikliğine yönelik olarak 
değişiklik yapılmıştır. 
- Tasarının geçici 2’nci maddesi; maddede daha açık bir anlatım sağlanması amacıyla değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 
- Komisyonun, hali hazır bölge müdürlüklerinin devamı kararı ve personelin maddelerde geçen kadro 
unvanlarında yapılan değişiklikleri kadro listelerine ve Tasarı metnine yansıtılmıştır. 
 
Yukarıda belirtilen maddeler dışındaki Tasarının diğer maddeleri Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
 
Tasarının tamamı redaksiyona tabi tutulup kanun tekniğine uygun hale getirilerek metin düzenlenmiştir. 
 
Raporumuz ve metni Genel Kurul tarafından değerlendirilmek üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 
 
Başkan     Sözcü     Katip 
Nusret Bayraktar   Azize Sibel Gönül   Mehmet Sarı 
İstanbul     Kocaeli     Gaziantep 
 
Üye     Üye     Üye 
Tayfur Süner    Metin Arifağaoğlu   Ahmet İnal 
Antalya     Artvin     Batman 
(Muhalefet şerhi ektedir)   (Karşı oy yazımız ektedir) 
 
Üye     Üye     Üye 
Müjdat Kuşku    Osman Aslan    Yaşar Ağyüz 
Çanakkale    Diyarbakır    Gaziantep 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
 
Üye     Üye     Üye 
Mevlüt Coşkuner   Durmuş Ali Torlak   Mehmet Sekmen 
Isparta     İstanbul     İstanbul 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
 
Üye     Üye     Üye 
Ahmet Kenan Tanrıkulu   Mahmut Esat Güven   Yaşar Karayel 
İzmir     Kars     Kayseri 
(Muhalefet şerhim ektedir) 
 
Üye     Üye     Üye 
Turan Kıratlı    Mikail Arslan    Fevzi Topuz 
Kırıkkale    Kırşehir     Muğla 

(Karşı oy yazımız ektedir) 
 
Üye     Üye     Üye 
Ahmet Erdal Feralan   Recep Yıldırım    Asım Aykan 



Nevşehir    Sakarya    Trabzon 
 
Üye 
İkram Dinçer 
Van 
 
 
KARŞI OY YAZISI 
 
Tapu ve Tapuya temel olan Kadastro hizmetlerini, halen 26 Eylül 1984 Tarihli ve 3045 sayılı yasa ile yürüten 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Halkın Devletle en önemli ilişkisi olan kurumlarından birisidir. 
 
Ülke nüfusunun yaklaşık % 40-50'si Tapu ve Kadastro hizmetlerinden faydalanmakta ve sorununa çözüm 
aramaktadır. Böyle bir kurumun Çağdaş, Bilimsel ve Teknolojik donanımlı, Eğitim seviyesi, Teknik ve 
Hukuksal birikimi yüksek eleman ve yöneticilere elbette ki gereksinimi vardır. 
 
İşlem hacmi ve Kurumsal ihtiyaçların her yıl artması hizmetin kaliteli, hızlı ve Ekonomik bir şekilde verilmesi 
için yeni bir yapılanma zorunludur. 
 
Tasarıda, Kadastro Müdürlüklerinin kapatılması veya küçültülmesi bazı bölgeler özellikle Metropol ilçeler için 
erken bir karar olup uygulamada vatandaş sıkıntı çekecektir. 
 
Vatandaşlarımızın hizmetten doğrudan yararlanması engellenmekte ve Bürokratik işlemler daha çok artmaktadır. 
Orman Kadastro yükü de unutulmuş görünmektedir. 
 
Ayrıca da kamuoyunda yaygın olan Tapu-Kadastro hizmetlerinin yavaş yürüdüğü yargısını güçlendirecektir.  
 
Tasarıda, Taşra birimlerinin yeniden yapılandırılmasında hangi objektif kriterlerin baz alındığı belirlenmemiştir. 
(Örneğin Nüfus yoğunluğu, işlem hacmi, diğer yoğunluklar) Döner Sermaye Kaynaklarının kullandırılmasının 
Taşra birimlerine aktarılması yeterli değildir. 
 
Döner sermayeyi yaratan personele Döner Sermaye gelirinden ek ödeme yapılması önerimizin Komisyonda red 
edilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. 
 
Tapu Kadastro Kurulu adı altında birim kurulması olumlu olup dışarıdan çağırılan üyelerin görev süresinin sınırı 
belirlenmemiştir. 
 
Taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Müdürlüğüne gitme zorunluluğunun kaldırılarak herhangi bir Tapu 
Müdürlüğünde işlem yapma kolaylığının sağlanması olumludur. Ama büyük Merkezlerde Müdürlüklere ek iş 
yükü getireceği unutulmuştur. 
 
Komisyonda, Önergelerle yeni kadro ihdası yapılması görevden almaların ve kadrolaşmanın önünü açacaktır. 
 
Ayrıca kadroların tamamının iptal edilmesi nedeniyle çalışanlarının mahkemelerden hak arama yolunun önü 
kesilmek istenmektedir. 
 
Bu tür düzenlemeler köklü değişiklikler içerdiğinden her zaman yapılamayacağı, Kamu Yönetiminde verimliliği 
artırmak, hizmetin daha kaliteli, hızlı ve Ekonomik bir şekilde yürütülmesi Ülkemiz için temel alınması gereken 
bir gerçek iken, Tüm bu zorunluluklar, Kadastro yenileme gerekliliği ve ikinci Kadastro zorunluluğu ile 
sayısallaşmada hızlılık göz ardı edilip işlerlik sağlayacak yaptırımları sağlayamadığı için, Bu nedenlerle tasarıya 
karşıyız. 
 
 
Saygılarımızla 
 
Metin Arifağaoğlu  Yaşar Ağyüz  Tayfur Süner  Fevzi Topuz 
Artvin    Gaziantep  Antalya   Muğla 
 
 
 



MUHALEFET ŞERHİ 
 
Komisyonumuzda 14 Nisan 2010 görüştüğümüz 'Tapu ve Kadastro teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı' gerekçesinden uzak ve ileride hukuki sorunlara yol açabilecek olduğu görülmektedir. 
 
Şöyle ki, 
 
Her geçen gün gelişen, kamu hizmetleri arasında vazgeçilmez nitelik gösteren tapu ve kadastro hizmetleri geniş 
kaynak ve ekipmanların etkin kullanımı da gerektirmektedir. Bu yüzdendir ki, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ülkemizin en küçük ilçelerinde dahi birimi olan yaygın ve köklü bir teşkilattır. 
 
Tasarı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yapısı ve işlevi değiştirilmek istenmekte olup, bu değişikler 
için gerekli görev tanımı yapılmamaktadır. Yani öncelikle görev tanımı yapılıp, personel yapısının daha sonra 
görevlere göre oluşturulması gerekirken, bu tasarı ile önce personel yapısı oluşturulmakta, daha sonra da bu 
personel yapısına göre görev alanları ve tanımları oluşturulmak istenmektedir. Bu durum da iktidarın tapu ve 
kadastro alanında ciddi bir yaklaşımının olmadığının göstergesi olmaktadır. 
 
Tasarı ile kurumda çalışan personelin kısmen güvencesi kaldırılmaktadır. Alt kadro çalışanlarının maaş ve özlük 
hakları günümüz şartlarına yükseltilememektedir. Bunun yerine ünvanlı kadroları, kadro karşılığı sözleşmeli 
yaparak ve ikramiye vererek, ücretleri yükseltilmekte ancak sahada vatandaşımıza birebir görev veren alt 
kademe çalışanlarımızın maaşları yerinde saymaktadır. 
 
Diğer yandan, yurtdışı temsilciliklerimize tapu memuru niteliğinde görevlendirmeler yapılacağı tasarı ile ifade 
edilmekte ancak, yurtdışında görevlendirilecek personel de, 4009 Sayılı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 39'uncu maddesinden muaf tutulmak istenmektedir. 
 
Yani yurtdışında görevlendirilecek personel, yabancı dil şartı ve dış ülkede görevlendirme şartlarından muaf 
tutulacaktır. 
 
Ülkemizde birçok birimini kapatarak vatandaşımızın mağdur olmasına neden olacak genel müdürlük, 
yabancılara ülkemiz topraklarını yaşadıkları ülkede satın alabilmeleri için, ayaklarına bu nitelikte memur 
göndermesi kabul edilemez bir durum oluşturmaktadır. 
 
Genel Müdürlüğün şube müdürlüklerini kaldırması da Tasarıda yer almaktadır. Yeni atamalar yapılmayacak, var 
olanlar şahsa bağlı hale gelecek. Bu şekilde müdürler yetkisizleştirilmiş olacak, idarede boş oturabileceklerdir. 
 
Tasarı ile oluşturulmak istenen döner sermaye sistemiyle, vatandaşlarımızın tapu ve kadastro hizmetlerine 
ödeyeceği ücretler artacaktır. Başta sağlık alanında olmak üzere kamuda oluşturulan döner sermaye sisteminin 
bir diğer anlamı da kamu çalışanlarına devlet yerine, vatandaşlarımıza ek ödeme yaptırılması olmaktadır. 
 
Tasarıda ‘Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde, 
kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara 
atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler’ denilmektedir. Oysa bu tip uygulamalar öteden beri 
yargıdan sürekli dönmüş ve emsal kararlar alınmıştır. 
 
Bir oldu bitti mantığı çerçevesinde hazırlanan tasarıda, hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun görüşü 
bulunmamaktadır. 
 
Yukarıda bir kısmını belirttiğimiz nedenlerden dolayı tasarının tümüne muhalifiz 
 
Ahmet Kenan Tanrıkulu   Durmuş Ali Torlak 
İzmir     İstanbul 
 
 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
TASARISI 



 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetki 
 
Amaç ve Tanımlar 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını 
planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek 
korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
(2) Bu Kanunun uygulanmasında; 
 
a) Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanını, 
b) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını, 
c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü, 
ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, 
d) Kurul: Tapu ve Kadastro Kurulunu, 
 
ifade eder. 
 
Genel Müdürlüğün Görev ve Yetkileri 
MADDE 2- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır: 
 
a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü 
akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, 
denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak, 
b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini 
sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek, 
c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 
1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol 
etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek, 
ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel 
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek 
görevleri yapmak, 
d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, 
devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak, 
e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler 
planlamak, yürütmek, 
f) 16.6.2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 
hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve 
esaslarını belirlemek ve denetlemek, 
g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını 
belirlemek ve denetlemek, 
ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek 
kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak, 
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük Teşkilatı 
 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yetki Devri 
MADDE 3- (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, Genel Müdürlüğü temsil eder. 
(2) Genel Müdür, Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini; kurumsal amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, 
yıllık programlara, stratejik plana, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak, görev alanına giren 
konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür. 
(3) Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. 



(4) Genel Müdür hizmet birimlerine, faaliyet alanlarına giren konularda benzer görevler verebilir. 
(5) Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla üç Genel Müdür yardımcısı atanabilir. Genel Müdür 
yardımcıları, Genel Müdür 
tarafından verilen görevleri yerine getirir. 
(6) Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını 
astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
(7) Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri; yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri 
mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur. 
 
Tapu ve Kadastro Kurulu 
MADDE 4- (1) Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve 
görüş farklılıklarını gidermek üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmuştur. Kurul; Genel Müdürün veya 
incelenen konunun niteliğine göre görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu 
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Tapu Dairesi Başkanı ve Kadastro Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından 
görevlendirilecek dört üyeden oluşur. 
(2) Genel Müdür tarafından görevlendirilecek üyelerin ikisi kadastro ve teknik, ikisi de tapu ve hukuk 
konularında bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından seçilir. 
(3) Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. 
(4) Genel Müdürlük dışından görevlendirilen Kurul üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, katıldıkları 
her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur 
hakkı ödenir. 
 
Teşkilat 
MADDE 5- (1) Genel Müdürlük, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur. Merkez teşkilatı; ana hizmet, 
danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ekli 
(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
(2) Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ve görevleri şunlardır: 
 
a) Tapu Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak 
gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, 
2) Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını 
hazırlamak, yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak ve sonuçlarını değerlendirmek, 
3) Tapu sicillerinin oluşturulmasını ve düzenli şekilde tutulmasını sağlamak,  
4) Tapu işlemleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek, 
5) Akit ve tescil işlemleri ile tapu planlarının reddine dair tapu müdürlüklerince verilen kararlara karşı yapılan 
itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, 
6) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini tespit ve takip etmek, 
7) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını 
belirlemek. 
 
b) Kadastro Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Kadastro hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, kadastro işlemlerinin mevzuata uygun 
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, 
2) Kadastro müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile taşınmazların kadastro çalışmalarını; 
kalkınma planlarına ve yıllık programa uygun olarak planlamak, iş programlarını onaylamak ve 21/6/1987 tarihli 
ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yapılmasını sağlamak, müdürlüklerin yaptıkları işlere ait istatistiki 
bilgilerin sonuçlarını değerlendirmek, 
3) 5368 sayılı Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların 
faaliyet usul ve esaslarını belirlemek, sicil ve kaydını tutmak, 
4) Tapu planlarının yenilenmesine, sayısallaştırılmasına ve güncellenmesine karar vermek, yıllık çalışma 
programlarını yapmak ve yapılan işleri takip etmek, 
5) Tapu planlarının teknik yönden reddine dair müdürlüklerce verilen kararlara karşı yapılan itirazları 
inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, 
6) Kadastro müdürlüklerinin denetimi sonunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini tespit ve takip etmek, 
7) Kadastro ve teknik işlemler ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek,  



8) Kadastro çalışmalarının teknik işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzel kişilere yaptırmak, 
sonuçlarını takip etmek ve denetlemek, 
9) Talebe bağlı işlemler ile imar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması, afet ve diğer sebeplerle meydana 
gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili teknik işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve 
gerekli tedbirleri almak. 
 
c) Harita Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile ilgili planlama yapmak, 
çalışmaları koordine ve takip ederek değerlendirmek, 
2) Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlarını tespit etmek ve üretimin belirlenen standartlara 
uygunluğunu denetlemek, 
3) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 
1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretimi hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve kontrol 
etmek,  
4) Harita ve harita bilgilerini tutmak, verilerden bedeli karşılığında ilgililerin faydalanmasını sağlamak, 
5) Harita üretim izleme merkezini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 
6) Harita işleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek. 
 
ç) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve işlemlerini yürütmek, 
2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, 
düzenlemek ve kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak, 
3) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt 
dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak, 
4) Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro 
işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri 
yürütmek, 
5) Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kurumlarla koordinasyon 
sağlayarak yürütmek, 
6) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de 
düzenlenecek uluslar arası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek. 
 
d) Arşiv Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Arşiv bilgi sistemini kurmak ve yürütmek, merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, 
2) Sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, 
3) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri, kadastro ve tapulama paftaları ile teknik 
belgelerin merkezde veya taşrada arşivlenmesini sağlamak, 
4) Eski yazılı tapu kayıt ve belgeleri yeni yazıya çevirmek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek, tarihi değeri haiz 
olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini uzmanların bilimsel çalışmalarına hazırlamak ve çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmek, 
5) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak, tahribini önleyecek tedbirleri almak, 
onarım ve yenileme işlerini yapmak, modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak 
sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve bu yeniliklerin uygulanmalarını sağlamak ve bunların hacimlerini 
küçültmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri tekniklerden yararlanmak, 
6) İlgililerin talebi üzerine tapu kayıt ve belge örneklerini çıkarmak ve ilgililere vermek, 
7) Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemelerini korumak ve gerektiğinde sergilemek, 
8) Kurum arşivi hizmetlerini yürütmek. 
 
(3) Genel Müdürlüğün danışma ve denetim birimleri ve görevleri şunlardır: 
 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
 
1) Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili 
olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
2) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık 
görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak, 
3) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 



 
b) Hukuk Müşavirliği; 
 
1) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve 
Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek, 
2) Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri, Başbakanlık, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, 
3) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 
4) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak, 
5) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,  
6) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak. 
 
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 
 
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri 
yapmak.  
 
(4) Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimleri ve görevleri şunlardır: 
 
a) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak, 
2) Genel Müdürlük personelinin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendika ve benzeri özlük 
hakları işlemlerini yürütmek, 
3) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 
görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimini planlamak, sınavlarını yapmak veya yaptırmak, 
4) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, diğer birimler ile koordineli olarak eğitim 
programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, sınavlarını yapmak veya yaptırmak. 
 
b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
dağıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, koordine etmek ve kayıtlarını tutmak, 
2) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet binası ve diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, tahsisini 
sağlamak, inşaat ve yapım işlerini yürütmek, takip ve kontrol etmek,  
3) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması işlemlerini yürütmek, 
4) Genel Müdürlüğün sağlık ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarının güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, 
bakım, onarım, taşıma ve benzeri işlerini yürütmek,  
5) Genel evrak işlerini yürütmek, 
6) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetleri ile tanıtım, yayın, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini 
planlamak ve yürütülmesini sağlamak, 
7) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme hakkını kullanmak 
isteyenlerin bilgi almasını kolaylaştıracak şekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme 
hakkını kullananlar arasında koordinasyon görevini yürütmek, 
8) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 
 
c) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı; 
 
1) Genel Müdürlüğün bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 
bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak birimler arasında 
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, 
2) e-Devlet uygulamalarının Genel Müdürlük ile ilgili çalışmalarını yapmak, mekansal bilgi sistemini 
oluşturmak, koordine etmek ve yürütmek, 
3) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini 
kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak, 



4) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, istemler arası çevrim içi ve 
çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, 
5) Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 
6) Genel Müdürlük birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli 
bir şekilde çalışmasını sağlamak, 
7) Tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin istatistiki verileri toplamak. 
 
(5) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kadastro müdürlükleri ve 
tapu müdürlüklerinden oluşur. Kadastro müdürlükleri illerde; tapu müdürlükleri, merkez ilçe ve diğer ilçelerde 
kurulur. 
(6) İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumu, nüfus sayısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınmak kaydıyla, 
tapu müdürlüklerinin görev ve yetkilerinin başka tapu müdürlüğüne devredilmesine, Genel Müdürün teklifi 
üzerine Bakan yetkilidir. 
(7) Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı birimlerin amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili 
temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı üst kademelere karşı sorumludur. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İstihdam 
 
Personele İlişkin Hükümler 
MADDE 6- (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun 
hükümleri dışında kalan memurların atamaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini 
gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
(2) Daire Başkanı ve üstü görevlere atanmak için en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak şarttır. 
(3) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki tapu ve 
kadastro işlemlerini yürütmek üzere, Genel Müdürlükçe önerilen personel 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı 
Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 39 uncu maddesine istinaden görevlendirilebilir. 
(4) Genel Müdürlük merkez teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. 
Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarına 
atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 
(5) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak Genel Müdürlükte fiilen çalışan personele bu Kanuna ekli (II) sayılı 
cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Genel Müdür tarafından 
belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak 
(hastalık ve yıllık izinleri dahil), ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında 
ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları 
tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti 
tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu 
personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.  
 
Tapu ve Kadastro Uzmanları ve Müfettişler 
MADDE 7- (1) Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinde, tapu ve kadastro uzmanı ve uzman yardımcısı 
istihdam edilebilir. 
 
(2) Tapu ve kadastro uzman yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
 
a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler 
ile arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı Paleografyası 
derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 
b) Her sınav döneminde Genel Müdürlükçe tespit edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türünden sınav 
ilanında belirtilen taban puanı almış olmak. 
c) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.  
ç) Genel Müdürlük tarafından yapılacak mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak. 
 



(3) İkinci fıkraya göre tapu ve kadastro uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, bu süre 
içinde olumlu sicil almak ve hazırladıkları tez kabul edilmek kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını 
kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrolarına atanırlar. 
(4) Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile 
yeterlik sınavında üst üste iki defa başarılı olamayanlar bu unvanlarını kaybeder ve durumlarına uygun başka 
kadrolara atanırlar. 
(5) Tapu ve kadastro uzman yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, mesleki yeterlik sınavları ile çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir. 
 
(6) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek 
olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
 
a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 
idari bilimler ile harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakültelerden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 
b) Sağlık durumunun, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirmek. 
c) Her sınav döneminde Genel Müdürlükçe tespit edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türünden sınav 
ilanında belirtilen taban puanı almış olmak. 
ç) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak. 
d) Genel Müdürlük tarafından yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 
 
(7) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl fiilen çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla açılan mesleki yeterlik 
sınavında başarılı olanlar Müfettiş kadrosuna atanırlar. 
(8) Yapılacak mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava 
girmeyenler ile yeterlik sınavında üst üste iki defa başarılı olamayanlar bu unvanlarını kaybeder ve durumlarına 
uygun başka kadrolara atanırlar. 
(9) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları ile müfettişlerin yetiştirilmeleri 
yönetmelikle belirlenir. 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Döner Sermaye İşletmesi, Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Döner Sermaye İşletmesi 
MADDE 8- (1) Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu 
hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri 
kurar. 
(2) Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere dörtmilyon Türk Lirası sermaye 
tahsis edilmiştir. Bu miktar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca beş katına kadar 
artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen 
sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın 
gelirlerine ilave edilir. 
(3) Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, 
araştırma, tanıtım, temsil, eğitim giderleri, yurtdışında yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin 
yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve her türlü harcamalar döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir. 
(4) Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı 
takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-300) rakamlarının memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel 
Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. 
(5) Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali 
işlemleri ile gelirlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkartılacak yönetmelikle 
belirlenir. 
 
Düzenleme Görev ve Yetkisi, Yetki alınarak Tapu İşlemi Yapılması 
MADDE 9- (1) Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.  
(2) Tapu ve Kadastro Kurulu ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 



(3) Tapu Müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu 
işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit 
etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 
(4) Genel Müdürlük, sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir. 
 
Eklenen, Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ile Atıflar 
MADDE 10- (1) 657 sayılı Kanunun;  
 
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine, “Vakıf Uzman 
Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları,” ibaresi; “Vakıf 
Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanlığına,” ibaresi, 
b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendine “Vakıf 
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Tapu ve Kadastro Uzmanları” ibaresi, 
c) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Vakıf 
Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Uzmanları,” ibaresi; II sayılı Cetvelin “2-Yargı 
Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlığını taşıyan bölümünde yer alan 
“Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü” 
ibaresi eklenmiştir. 
 
(2) 657 sayılı Kanunun Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünden “Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü” ibaresi çıkarılmış; II 
sayılı Cetvelin “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde 
yer alan “Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü” ibaresi “Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü” olarak değiştirilmiştir. 
(3) 657 sayılı Kanunun Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile 
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Tapu Sicil Müdürü” ibaresi “Tapu Müdürü” olarak 
değiştirilmiştir. 
(4) Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 
bölümünden çıkarılmış, ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümüne (II) ve (IV) 
sayılı listeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bölümüne (III) sayılı liste eklenmiştir. 
(5) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” 
bölümünün (i) bendinde yer alan “, Tapu ve Kadastro Denetmenleri” ibaresi ile aynı Kanuna ekli I sayılı ek 
gösterge cetvelinin “GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (h) bendinde yer alan “Tapu ve 
Kadastro Denetmenleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Tapu ve 
Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(7) 26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 3402 sayılı Kanunun 37 nci ve 38 inci 
maddeleriyle, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (G) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(8) Diğer mevzuatta “Tapu Sicil Müdürü”ne veya “Tapu Sicil Müdürlüğü”ne yapılmış atıflar, ilgisine göre 
“Tapu Müdürü”ne veya “Tapu Müdürlüğü”ne yapılmış sayılır. 
(9) Diğer mevzuatta 3045 sayılı Kanuna yapılmış atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.  
(10) Bu Kanunun uygulanmasında 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri 
saklıdır. 
 
Geçiş Hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Genel Müdürlük teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre altı ay içerisinde yeniden 
düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına 
devam olunur. 
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler görevlerine devam 
ederler. Bunlardan görevlerine devamı uygun görülmeyenler ile kadro unvanı kaldırılan veya değiştirilenlerden 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar bu Kanunla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
adına ihdas edilen ekli (III) sayılı listede yer alan Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlar bu Kanunla Genel Müdürlük adına ihdas 
edilen ekli (IV) sayılı listede yer alan Müşavir kadrolarına bir ay içinde atanırlar. Bunlar, söz konusu kadrolara 
atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her 
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni 



kadroların aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) her türlü zam ve tazminatlar 
ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda 
almakta oldukları aylık, ek gösterge, sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) her türlü zam ve 
tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki 
fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Ekli (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kadrolar, herhangi bir sebeple 
boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 
(3) Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde kazanılmış 
hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. 
Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar 
ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski 
kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç)  toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları 
kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 
(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte şube müdürlerinin görevleri devam eder. Merkez teşkilatı ana hizmet 
birimlerindeki şube müdürlerinin kadroları herhangi bir şekilde boşalması halinde hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.  
(5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda unvan; dolu ve boş 
kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
(6) Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere  verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam olunur. Genel Müdürlük, 
teşkilat ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 
(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut bölge müdürlüklerinin görev ve yetkileri aynen devam eder. 
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri 
mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 
(8) Bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler en geç altı ay içinde yürürlüğe 
konulur. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
(9) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlükte “Tapu ve Kadastro Denetmeni” ve “Tapu ve 
Kadastro Denetmen Yardımcısı” olarak görev yapmakta olan personel bir ay içinde talep etmeleri halinde, 
sırasıyla “Tapu ve Kadastro Uzmanı” ve “Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı” kadrolarına atanırlar. Anılan 
personelin Tapu ve Kadastro Denetmenliğinde veya Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığında geçirmiş 
oldukları süreler atandıkları kadrolarda geçirilmiş sayılır. 
(10) Bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Genel Müdürlükte 657 sayılı 
Kanuna tabi olarak beş yıl süreyle görev yapan ve kırk yaşından gün almamış olanlar, bu Kanunun 7. 
Maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendi hariç diğer şartları taşımaları kaydıyla ve Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, Genel Müdürlük tarafından açılacak yeterlik sınavına 
girmeye hak kazanırlar. Yapılacak sınavın usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Yapılan sınavda 
başarılı olanlar Tapu ve Kadastro Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, toplam 
tapu ve kadastro uzmanı kadroları sayısının yüzde yirmisini geçemez. 
 
Devir Hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük taşra teşkilatında kapatılan 
birimlere ait taşınır, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıt ve her türlü hak ve yükümlülükler ile tahsisli hizmet 
binaları ve lojmanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlükçe mevcut mevzuat hükümlerine göre 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve Tapu 
Müdürlüklerine devredilir. Bu devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
 
Yürürlük 
MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 



Komisyon raporu 502 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.  
 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında temel kanun 
olarak görüşülecektir. Bu nedenle tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.  
 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yaşar Ağyüz, Gaziantep Milletvekili? 
Yok. 
 
Başka söz talebi? Yok.  
 
Şahısları adına Ahmet Aydın, Adıyaman? Yok.  
 
Faruk Koca, Ankara? Yok.  
 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.  
 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, isterseniz bir ara verelim efendim. 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 
 
Kapanma Saati: 19.04  
 
 

ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 19.15 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Murat ÖZKAN (Giresun) 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum.  
 
Şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Birinci bölüm 1 ila 7’nci maddeleri kapsamaktadır.  
 
Birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Durmuş Ali Torlak, İstanbul 
Milletvekili.  
 
Buyurun Sayın Torlak. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
D. ALİ TORLAK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 502 sıra sayılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın birinci bölümüyle ilgili olarak 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1/5.000 
ve daha büyük ölçekli haritaların üretimi ve bunun için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu 
gibi birtakım görevler verilmektedir. Ancak bu kanun tasarısıyla ilgili olarak… Alanında uzman hiçbir sivil 
toplum kuruluşu, sendika ve belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarından görüş ve öneri alınmadan 
hazırlanarak, yürürlükteki bazı kanunlarla da çelişen bu kanun tasarısı Komisyondan alelacele geçirilerek Genel 
Kurul gündemine getirilmiştir. 
 
Tasarı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı, işlevi, gerekli görev tanımı yapılmadan değiştirilmek 
istenmektedir. Tasarı, gerekçesinden uzak bir şekilde hazırlanmış. Bu haliyle yasalaştığı takdirde ileride hukuki 
sorunlara da neden olacağı açıktır. Öncelikle görev tanımı yapılıp personel yapısının daha sonra görevlere göre 



oluşturulması gerekirken, görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısıyla önce personel yapısı oluşturulmakta, daha 
sonra da bu personel yapısına göre görev alanları ve tanımları oluşturulmak istenmektedir.  
 
Ayrıca, yasal bir düzenleme Meclis gündemine getirilirken, yasa düzenleme ihtiyacının detaylı bir gerekçeyle 
ortaya konması gerekliliği unutulmamalıdır. Elli sayfalık kanun tasarısını iki sayfalık gerekçeyle açıklamak 
teamül dışı ve ciddiyetsiz bir yaklaşım tarzıdır. Bu durum, İktidarın tapu ve kadastro alanında millî ve ciddi bir 
yaklaşımının olmadığı, tasarıda yer alan birçok madde içeriğini incelediğimizde de açık bir şekilde 
görülmektedir.  
 
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut yapısında ve Meclis gündemine getirilen bu tasarıda 
görev, denetim, yetki ve sorumluluk mekanizmaları bulunduğu halde bu kanun tasarısıyla Tapu ve Kadastro 
Kurulunun ihdas edilmesi anlaşılır bir durum değildir. Tapu ve kadastroyla ilgili olarak Genel Müdürlüğe intikal 
eden konular ile bu konulara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını giderme görevi verilmek suretiyle zoraki 
bir kurul oluşturulmak istendiği, kurula başka bir görevin verilmemesinden de anlaşılmaktadır. Ancak kurula 
verilen bu görevin içerik olarak aynısı tasarının 5’inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin beşinci fıkralarında Tapu 
Dairesi Başkanlığı ile Kadastro Dairesi Başkanlıklarına kendi görev alanlarıyla ilgili olarak ayrı ayrı zaten aynı 
içerikte görev verilmiş durumdadır. Ne diyor ilgili madde bentlerinde: “Akit ve tescil işlemleri ile tapu 
planlarının reddine dair tapu müdürlüklerince verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek Genel 
Müdürlük görüşünü hazırlamak.” Diğeri, kadastroyla ilgili itirazlara ilişkin Genel Müdürlük görüşünü 
hazırlamak. Şimdi bu maddelerde belirtilen görev tanımının Tapu ve Kadastro Kurulunun görev tanımından ne 
farkı var? Zaten ilgili dairelere bu görev verilmiş, böyle bir kurulun oluşturulmasına neden ihtiyaç duyulduğunun 
mantığı mutlaka açıklanmalıdır. Hükümetin “Bürokrasiyi azaltacağız.” söylemiyle de ters düşen bu durum, tapu 
ve kadastro dairelerine verilen görevlerin dışında tek farkının kurula bazı siyasi kişilerin dışarıdan kurul üyesi 
yapılmak istenmesinin çok açık bir göstergesidir. Ayrıca, bu tasarı ile kurula dışarıdan atanacak üyelerin görev 
süresiyle ilgili bir düzenlemeye yasa metninde yer verilmemesi, İktidarın bu kanun taslağını Meclis gündemine 
getirme amacındaki ciddiyetini ortaya koyması açısından önemlidir. Mademki ihtiyaç olmamasına rağmen böyle 
bir kurulun oluşmasını istiyorsunuz, dışarıdan atama yoluyla görev alacak üyelerin görev süreleri mutlaka 
tasarıda yer alması gerekirken buna neden yer verilmemiştir ya da verilmek istenmemiştir?  
 
Değerli milletvekilleri, ülke nüfusunun devamlı artması nedeniyle ve her geçen gün gelişen, kamu hizmetleri 
arasında vazgeçilmez nitelik gösteren tapu ve kadastro hizmetleri geniş kaynak ve ekipmanların etkin 
kullanımını da gerektirmektedir. Bu nedenle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizin en küçük 
ilçelerinde dahi birimi olan, yaygın ve köklü bir kurumdur, bu konumuyla da vatandaşımızın devletiyle olan 
bağının en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu, tapu ve kadastro 
müdürlükleri vasıtasıyla devlet hizmetlerinden faydalanmakta ve sorunlarına yine bu müdürlüklerde çözüm 
bulmaktadır. Ancak kanun taslağında, halkın devlet ile güçlü ve güvenilir bir bağ kurduğu tapu ve kadastro 
müdürlüklerinin, ciddi ve geçerli bir neden göstermeksizin bir kısmı kapatılarak personel sayısı düşürülmek 
istenmektedir. Bu uygulamayla, vatandaşın ayağına hizmet götürme anlayışının terk edildiğini görmek 
mümkündür. Bu kapsamda, yurt içinde ihtiyaca binaen hizmet veren müdürlükler kapatılırken yurt dışı 
temsilciliklerimize tapu memuru niteliğinde görevlendirmeler yapılacağı yine bu tasarıda yer almaktadır.  
 
Değerli milletvekilleri, ülke içinde birçok tapu ve kadastro birimlerini kapatarak personel sayısının azaltılmasıyla 
vatandaşlarımızın hizmet alımında mağdur olmasına neden olacak bu uygulamaya karşın, yabancıların, ülkemiz 
topraklarını yaşadıkları ülkede satın alabilmeleri için vatandaşı oldukları ülkelere memur gönderilmesi anlaşılır 
ve kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye’de mülkiyet hakkı edinecek yabancılara ilişkin uygulanacak 
işlemler, tamamen uluslararası hukuk kurallarına ve bu konuda kabul edilmiş genel prensiplere bağlı olup 
devletin millî politikalarıyla ilgilidir. Bu kapsamda, kanun tasarısının 2’nci maddesinde yer alan (d) ve (e) 
bentlerinin, kurumlar arası görev ve yetki karmaşasına yol açacağı unutulmamalıdır.  
 
Değerli milletvekilleri, yasa tasarısının bir diğer önemli eksikliği ise Hükümet tarafından bu kanun tasarısında 
millî menfaatlerimizi gözetecek millî güvenlik ve karşılıklılık ilkeleri dikkate alınmamış ve buna benzer hiçbir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu kapsamda, ülke menfaatlerini gözetmek üzere Genel Müdürlüğün görev 
alanında yer alması gereken, ülke genelinde ve il bazında belirli bir oranın üzerinde yabancıya mülk satışını 
engelleyecek, varsa fazla satışı iptal edecek ve satışı yasak arsa ve araziler ile tarım arazileri, maden ve petrol 
alanları olan, olabilmesi mümkün olan yerlerin satışına engel olacak bir düzenlemeye bu tasarıda yer 
verilmemiştir. Bunu en önemli eksiklik olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum.  
 
Ayrıca, tapu ve kadastro hizmetlerinin verilmesinde kasti olmaksızın meydana gelen hatalar nedeniyle ortaya 
çıkan olumsuzluklarda personelin cezai ve maddi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu maddi sorumluluk personelin 
ölümü sonrasında da mirasçılarına devrolunmaktadır. Bu maddi sorumluluğun karşılanması için emsal 



mevzuatında yerini alan sigorta sistemine bu tasarıda yer verilmemiştir. Bu eksiklik, çalışanların 
vatandaşlarımıza hizmet verirken tereddüt ve çekinceli davranacağı sonucunu doğuracaktır.  
 
Değerli milletvekilleri, bu tasarı ile belirli kadrolar için kadro karşılığı sözleşme statüsü getirilerek aynı görevi 
yapan kurum personelleri arasında da bir ayrımcılık oluşturulmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile kurum içi iç 
barışın da bozulacağı muhakkaktır çünkü bir tarafta ücreti yüksek belirli kadrolar, diğer tarafta kadastral 
çalışmaları yapmak için gecesini gündüzüne katan kadastro mühendisleri ve diğer personeller yer almaktadır. 
Aynı eğitimi alan ve aynı işi yapan memurlar arasında böyle bir ayrımcılığa benzer uygulamaların bulunduğu 
bütün diğer kurumları incelediğimizde, buna benzer hiçbir uygulamanın olmadığını görmekteyiz.  
 
Ayrıca, 657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışanlar açısından, memurdan daha düşük zam alan amir durumu 12 
Ocak 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle-eksikliği tam olarak giderilmese de- düzeltilmeye 
çalışılmış iken bu düzenlemeye zıt bir uygulamaya bu tasarıda yer verilmektedir. Bu kapsamda, kadastro bölge 
müdürleri, tapu müdürleri, mühendisler, matematikçi ve istatistikçiler ile diğer kadrolarda bulunan kurum 
çalışanları bu uygulamanın dışında tutularak Adeta dışlanmaktadırlar.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Torlak.  
 
D. ALİ TORLAK (Devamla) – Teşekkür ederim.  
 
Değerli milletvekilleri, yasa tasarısı gündeme geldiğinden bu yana, gerek kurum çalışanlarından gerekse 
sendikalardan telefonla veya bizzat şahsımı ziyaret ederek bu yasa tasarısından memnuniyetsizliklerini ve 
üzüntülerini bildiren birçok kurum çalışanı arkadaşımız oldu. Yüz yüze veya telefonla şahsımı arayarak bizzat 
görüştüğüm arkadaşlardan-sendika temsilcilerinden ve şahıslardan- bu yasa taslağıyla ilgili “İyi olmuş, bu 
gerekliydi.” şeklindeki bir değerlendirmeyi maalesef alamadım, göremedim. Dolayısıyla bu yasayı Meclis 
çoğunluğuna güvenerek Genel Kuruldan geçirebilirsiniz ancak Meclisten geçirildikten sonra uygulamasının da 
en az kanunun çıkarılması kadar önemli olduğu mutlaka bilinmelidir. Yasa uygulayıcıları arasında ikiliğe yol 
açan bir düzenlemenin ne kadar işlevsel olacağını zaman hepimize gösterecektir.  
 
Diğer bir eksiklik, döner sermaye gelirinden çalışanlara pay verilmemesidir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Torlak, lütfen tamamlayın, teşekkür için açtım. 
 
D. ALİ TORLAK (Devamla) – Teşekkür ederim. 
 
Yasa tasarısının düzenlemesi itibarıyla eksikleri barındırdığı için çok da faydalı olduğunu görmediğimizi tekrar 
ifade ediyorum. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı’nın büyük Türk milletine ve kurum çalışanlarına hayırlar getirmesini diliyor, yüce heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Torlak. 
 
Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Yaşar Ağyüz, Gaziantep Milletvekili.  
 
Buyurun Sayın Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 502 sıra sayılı 
kadastro teşkilatının çağdaş normlarda yeniden yapılandırılmasını sağlayan yasa tasarısının tümü üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak söz almıştık. Fakat Sayın Meclis Başkan Vekilinin her zaman gösterdiği 
toleransı bugün göstermemesi sonucunda tümü üzerinde söz alamadım. Üzüntülerimi belirtiyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 
 
Bu yasada hiçbir çelişki yoktu, Sayın Bakana da bu konuda duyarlı davranacağımızı söylemiştik Komisyon 
üyelerine de. Ama ne hikmetse bazı zamanlarda, özellikle AKP’nin sayısal oylamada zor duruma düştüğü 



zamanlarda ara vermeyi kendisine şiar edinmiş, partizanca davranışlarıyla ünlü Sayın Sadık Yakut’un bugünkü 
davranışı antidemokratik ve despotçadır. Şimdi, hep şikayet ediyorsunuz “yasalar çıkmıyor” diye, olumlu 
davranıyoruz, yapıcı davranıyoruz, şuradaki halinize bakın, 20 kişi yok.  
 
Sayın Başkan, siz gongu vurmadan, içeri girdiğinizde 15 kişi vardı salonda. İnsaf edin yani, böyle önemli bir 
yasaya grubunuz önem vermiyor, grubunuz değer vermiyor, grubunuz katılmak istemiyor, siz 10 kişiyle Meclisi 
yürütmeye çalışıyorsunuz, bu hangi demokrasi anlayışıyla bağdaşır? Sizin ileri demokrasi anlayışınız bu. Siz 
suskun toplum istiyorsunuz, suskun Meclis istiyorsunuz, korku imparatorluğunu Mecliste de devam ettirmek 
istiyorsunuz ama bu korku imparatorluğu böyle devam etmez. Siz korku imparatorluğunun bireyleri olabilirsiniz, 
ona biat edebilirsiniz ama Cumhuriyet Halk Partililer ve muhalefet ona biat etmeyecektir, çok sesli olarak 
konuşmaya devam edecektir. 
 
Konuşmadığımız yasa hayırlı olsun, konuşmamak üzere de protesto ediyoruz. 
 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ağyüz. 
 
Sayın milletvekilleri, bugünkü Beşinci Oturumun açılışıyla ilgili tutanakları getirttim ve tutanakları okuyorum: 
 
 
 

“Beşinci Oturum 
Açılma Saati: 19.00 

Başkan: Başkan Vekili Sadık Yakut 
Katip Üyeler: Harun Tüfekci (Konya), Murat Özkan (Giresun) 

 
 
Başkan – Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
6’ncı sırada yer alan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız. 
 
6.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/820) (S. Sayısı: 502) 
 
Başkan- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Komisyon raporu 502 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.  
 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında temel kanun 
olarak görüşülecektir. Bu nedenle tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.  
 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Yaşar Ağyüz, Gaziantep Milletvekili? 
Yok. 
 
Başka söz talebi? Yok.  
 
Şahısları adına Ahmet Aydın, Adıyaman? Yok.  
 
Faruk Koca, Ankara? Yok.  
 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.”  
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Saat 19.00 değil mi, 19.00? 
 
BAŞKAN – 19.00, evet. 
 



K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Dün beş dakika ara verdiniz, elli beş dakika sonra burayı çağırdınız. 
 
BAŞKAN – Sayın Anadol… 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sizin keyfi hareketiniz yüzünden. Eğer hüsnüniyetli olsaydınız açmazdınız 
orayı, dışarıdaydı bütün milletvekilleri. Ama, siz şimdi doğru söylüyorsunuz, saat 19.00 olmuştu. 
 
BAŞKAN – Sayın Anadol, bir müsaade eder misiniz. Bir müsaade edin lütfen. 
 
Birinci bölüme geçildikten sonra, aynı işlem tekrarlanmasın diye, onun için ara verdim ben çünkü… 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama, Sayın Başkan, bir kanunun tümünün görüşülmesinde sizin de hassasiyet 
göstermeniz lazım.  
 
BAŞKAN – Sayın Başkan, lütfen yani… Anladım da bu Başkanlıktan, Başkanlık Divanından kaynaklanan bir 
hadise değil ki. 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Var, var. 
 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Senden kaynaklanıyor! 
 
BAŞKAN – Niye? 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Baktınız 2 kişi var, açmazdınız.  
 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Senden kaynaklanıyor! 
 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bunun kaç tane örneği var Başkanım! 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Kaç tane örneği var! Her zaman böyle motamot davranıyor musunuz? Bazen iki 
dakika izin veriyorsunuz, bazen beş dakika… 
 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Ortamı germek için yapıyorsunuz! 
 
BAŞKAN – Sayın Ağyüz’ün ismini okuyana kadar olmadığını veya gelmeyeceğini bilmiyordum. Okuduktan 
sonra, bir defa, geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Grubunuzda da sadece Yaşar Tüzün Bey buradaydı.  
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Biz Sayın Bakana da söyledik “Hiçbir güçlük çıkarmayacağız.” diye, 
hüsnüniyetimizin karşılığı bu oldu! Hayırlı olsun! İstediğiniz gibi yönetin bundan sonra da! 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Tamam, tamam. 
 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Sırf germek için çaba harcıyorsun, ortamı germek için! Biraz demokrat ol, 
demokrat! 
 
BAŞKAN – Bölümler üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
 
Sayın Işık, buyurun. 
 
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Ara verdikten sonra ele geçirdiğin koltuğu korumak için antidemokratik 
davranma! 
 
(CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti) 
 
BAŞKAN – Sayın Işık… 
 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 



Özellikle bu kanunla uygulamada sıkıntısı çekilen personel darlığına bir çözüm getirilebilecek midir? 
 
Tapu ve kadastro bölge ve il müdürlüklerindeki personel açığının kapatılması yönünde ne yönde bir çalışmanız 
vardır? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.  
 
Sayın Şandır, buyurun, sorunuzu sorar mısınız lütfen. 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Bakan, özellikle Toros Dağları’nda, zannediyorum bütün Türkiye’de bir 
sorun yaşanmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonrasında çok sayıda tapu iptal davaları 
açılmaktadır. Açılan bu davalardan-normal prosedürü içerisinde gereken tebligatlar yapılmış olmasına rağmen- 
köylünün haberi olmamakta veya takip edememektedir. Açılan davalar sonuçlanmakta ve köylü davayı 
kaybetmektedir. Temyiz işlemi yapılamamaktadır. Sonuç itibarıyla, bir sonuç olarak köylünün hem yıllardır 
ektiği tarlası elinden alınmakta hem de önüne yüklü bir mahkeme masrafı getirilmektedir. Böylelikle, o dağları 
bekleyen, dişiyle tırnağıyla… 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin)- Sayın Başkan, eğer müsaade ederseniz… 
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Şandır. 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim. 
 
Sayın Bakanım, tekrar arz ediyorum. Yani tapu iptal davalarından sonra tapusu iptal edilen insanlara yüklenen 
mahkeme masraflarının bir çözümünün geliştirilmesi gerekmektedir. Tapu Kanunu’nu görüşüyoruz. Gerçi 
teşkilat kanunu ama yine teşkilatı da çok yakından ilgilendiren bir konuda bu sorunu çözebilmek, Türkiye'nin 
genelini ilgilendiren, özellikle de üretici kesimi ilgilendiren bu sorunu çözebilmek için bu kanuna bir geçici 
madde ekleyebilir miyiz? Yani açılan bu tapu iptal davalarının harçlarının kaybeden taraftan alınamayacağını 
veya işte, köylüden alınamayacağını hukukileştiren bir düzenleme yapabilir miyiz? 
 
Teşekkür ederim.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Çelik… 
 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Bakana özellikle bir hatırlatmada 
bulunarak sorumu yöneltmek istiyorum. 
 
Şimdi, bir devletin bizatihi var oluşunu simgeleyen en önemli unsurların başında kayıt sistemi gelmektedir. 
Dolayısıyla nüfus ve tapu daireleri vatandaşlarımız açısından fevkalade önemlidir. Bu anlamda, 1984 yılında 
çıkarılan yasanın burada mantıksal olarak büyük bir değişime ve dönüşüme tabi tutulduğunu görmekteyiz, 
personel yönetimi açısından olsun, diğer yönlerden olsun. Yani “tapu sicil müdürlüğü” unvanı dahi 
kaldırılmaktadır.  
 
Sorum şudur: Şimdi kayıt sistemini değiştiren bu uygulamanın dünya gelişmiş devletler arasında böyle bir 
tatbikat yapan başka bir ülke var mı bu sisteme uygun? Onun cevabını istiyorum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
 
Sayın Bakan, buyurun. 
 



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Sayın Başkanım, ilk soruyu 
anlayamadım, uğultu vardı, not alma imkanım olmadı. Eğer onu tekrar… Olmazsa kayıtlardan alıp yazılı cevap 
vermeyi uygun görüyorum. 
 
Sayın Şandır’ın sorusu: Sayın Başkan, tabii burada bir haksızlık durumu söz konusu olabiliyor vatandaşla alakalı 
fakat bu düzenleme teşkilat kanunu olduğu için, aslında burada değil, başka alanları da ilgilendirdiği için buna 
benzer başka alanlarda da bu harcın ödenmesini gerekli kılan mevzuatta bu düzenlemeyi yapma durumu söz 
konusu.  
 
Burada tabii esas olan şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Bildiğiniz gibi Türkiye’de iki tür kadastro yapılıyor idi 
geçmişte. Bir, tesis kadastrosu. İkincisi, orman kadastrosu. Orman kadastrosu yapılmamış yerde kadastro 
çalışması yapılırken geçmiş yıllarda vatandaşın üzerine mülkiyeti, komisyonlar tarafından tespitleri yapılıyor, 
askıya çıkıyor, itiraz yoksa tescilleri yapılıyor idi. Ama daha sonraki yıllarda orman kadastrosunun geçmesi 
durumunda vatandaşın üzerine tescili yapılan araziyle alakalı eğer bir orman alanı tespiti kadastroda yapılıyor ise 
bu sefer daha önce tapusu verilen vatandaşa “Burası orman.” diye dava açılmış oluyor ve dolayısıyla orman 
alanıyla alakalı yargının bugüne kadar bu konuda açılan tüm davalarda hep genellikle Orman Genel 
Müdürlüğünün lehine karar veriyor ve dolayısıyla vatandaşa bu arada bir kısım mahkeme masrafları rücu 
edebiliyor. Buna benzer diğer konularda da doğru. Bu konuda halbuki yapılan kadastro çalışmalarındaki 
işlemlerden kaynaklanan hatanın mahkeme kararıyla düzeltilmesi söz konusu ve dolayısıyla burada vatandaşa 
herhangi bir mali külfet yüklenilmesi doğru değil. Fakat bu düzenlemeyi burada değil, o mahkeme masraflarının 
tahsil edilmesini rücu kılan, onu ortaya çıkartan düzenlemede bunu yapma gereği uygun olur Sayın Şandır. Onun 
için geçici maddeyle teşkilat kanununda… 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Bakan, burada yapılacak bir düzenleme bu konunun alanlarını da 
bağlayacağı için çok hayırlı bir iş yapılmış olur. Yani burada tapu iptal davalarında, sizin de ifade ettiğiniz gibi, 
idarenin işleminin hatasının düzeltilmesinden kaynaklanan bir yükümlülüğün… 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun)- Sayın Şandır şöyle: Bizim, bildiğiniz 
gibi, bir yeni yapılandırmayla alakalı bir kanun tasarısı gelecek. Onu, oradaki istisnayı oraya biz konulması 
noktasında çalışmayı yapıp oraya komisyonlarda ilave ettirelim.  
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yakası yırtılıyor…  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun)- Bu bir teşkilat kanunu. Konuştuk, burada 
tutanaklara girdi, biz bu çalışmayı takip edeceğiz. 
 
Çok teşekkür ediyorum.  
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Adalet Komisyonu Başkanı meseleye bir formül geliştirebilir. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Tamam. Eğer bu konuda yapılabileceği 
noktasında bir düzenleme yapma imkanı olursa onu da araştıralım. Burada yapma noktasında da biz katılırız.  
 
Sayın Çelik’in sorusu…  
 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Sayın Bakan, az önce müzakere ettiğimiz konu, Sayın Şandır’ın söylediği, bir 
formülasyon geliştirilebilirse, geçici bir madde oluşturulabilirse… 
 
BAŞKAN – Sayın Bakan, sorulara cevap verin lütfen.  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun)- Diğer konu, Sayın Başkan, bu kayıt 
sistemiyle alakalı. Bildiğiniz gibi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce yürütülen TAKBİS Projesi, şu anda 
2011 yılı sonunda tamamlanmış oluyor ve dolayısıyla tüm kadastro çalışmaları sayısallaştırılarak elektronik 
ortamda kayıt altına alınıyor. Yine TAKBİS Projesi kapsamında tüm tapu alım satımları ve mülkiyetle alakalı 
tapu sicil müdürlüklerinde yapılan tüm çalışmalar, tüm işlemler elektronik ortamda ama tüm sicil 
müdürlüklerimizce yapılır hale geliyor.  
 
Tabii, bunu şu anda bizim hedeflediğimiz şekilde, ulaştığımız nokta itibarıyla kapsamlı bir kayıt sistemini yapan 
ülke çok yok ama tüm ülkeler bu konuda hemen hemen çalışma yapıyorlar. Biz bu projeyi tamamladığımızda, 



bilgi teknolojilerini en ileri seviyede kullanan, güvenlik olgusu en üst düzeyde, yüzde yüz olan bir sistemi hayata 
geçirmiş olacağız.  
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Işık, sorunuzu tekrarlayabilirsiniz, Sayın Bakan anlamadığını söyledi. 
 
Sayın Asil, buyurun. 
 
BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Sayın Bakanım, şimdi burada “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü 
kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler görevlerine devam ederler. Bunlardan görevlerine devamı uygun 
görülmeyenler ile kadro unvanı kaldırılan veya değiştirilenlerden Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı 
kadrolarında bulunanlar bu Kanunla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adına Müşavir kadrosuna atanırlar.” diyor. 
 
Burada kıstas ne olacaktır? Yani bu kadar muallakta bırakılan bir yasa maddesi olabilir mi? Hangi kriterleri esas 
alacaksınız?  
 
Bu konuda, kayıtlara geçmesi açısından bir cevap verirseniz teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Işık… 
 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakanım, biraz önce sorduğum soru, özetle, bu tasarıyla tapu ve kadastro bölge 
veya il müdürlüklerinde uygulamada eksikliği duyulan personel açığının kapatılması sağlanabilecek mi?  
 
Ayrıca, bu müdürlüklerde çalışan personelin ve teknik personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir 
düzenleme var mıdır? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Evet, çok teşekkür ediyorum. 
 
Öncelikle ilk soruyla alakalı… Sayın Başkanım, burada, bildiğiniz gibi, o söz konusu edilen kadrolarla ilgili 
30’un üzerinde görev yapan veya şu anda görevli olan kadro var Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde. Yani 
burada özel bir kriter yok. Yeni teşkilat kanunu çıktıktan sonra yeni atamalarda-yani bu performans dikkate 
alınarak kurumun daha aktif çalışması için- teşkilat kanunundaki hedeflere uygun görevlendirmeler 
yapıldığında…  
 
Zaten sayıyı, orada dikkat ederseniz “7 adet” diye o konulmuştur. Bunun da sebebi, bu konuda tamamen 
Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni teşkilat yapısıyla birlikte daha etkin, daha verimli çalışmasına uygun bir 
katkı sağlamasına yöneliktir.  
 
Bu arada, atanamayanların herhangi bir özlük hakları ve diğer konularda kayba uğramaması için onlar lehine 
düzenlenmiş olan bir düzenlemedir. 
 
Sayın Işık’ın sorusunda şunu ifade etmekte fayda var: Bizim personel noktasında çok büyük eksiğimiz kalmadı 
şu anda. Yeni teşkilat kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte-kadastro ilçe müdürlüklerimizin, bildiğiniz gibi 
illerde tek müdürlüğe dönüşüyor- kadastro müdürlüklerimizde çalışan personeli yine aynı ilçede sicil 
müdürlüklerine görevlendireceğiz, yani oranın kadrosuna geçecekler ve dolayısıyla ilçe sicil müdürlüklerinde 
özellikle bir noktada-personel noktasında- daha da rahatlamış olacağız. Bu teşkilat kanununda özlük haklarıyla 
ilgili maddi anlamda ilave bir gelir getirici düzenleme şu anda yok ama bildiğiniz gibi bizim döner sermaye 
kurumumuz var Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde. Burada tapu sicil müdürlüklerimizde ve tapu kadastro 



müdürlüklerimizde çalışan elemanlarımız son yıllarda çok büyük performans göstermişlerdir, çok yoğun ve 
bazen de zor şartlar altında çalışıyorlar. Döner sermayeden ilave bir düzenleme yapılması uygun olabilir ama 
Hükümetimiz şu anda münferit düzenlemeye değil, topyekûn, tüm döner sermayesi bulunan kuruluşlarla alakalı 
toplu bir düzenleme yapacak, bu konuda çalışma devam ediyor. Ümit ediyorum en kısa zamanda gerçekleşir ve 
dolayısıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün çalışanları da bu konuda ilave bir maddi imkana kavuşmuş 
olacaklar. Bunu da fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz.  
 
Teşekkür ediyorum.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.  
 
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır.  
 
Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım.  
 
1’inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım:  
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
502 sıra sayılı kanun tasarısının 1. maddesinde “Bu kanunun amacı mülkiyet” ifadesinden sonra gelmek üzere 
“ve benzeri hakları” ibaresinin eklenmesini arz ederiz.  
 
 
Nevzat Korkmaz  Akif Akkuş Kamil Erdal Sipahi  Beytullah Asil   Behiç Çelik 
Isparta   Mersin  İzmir    Eskişehir   Mersin 
 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?  
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN – Hükümet katılıyor mu?  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz.  
 
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. Buyurun Sayın Korkmaz.  
 
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 
1’inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, para basmak, vergi almak, yargılayıp cezalandırmak gibi devletin hükümranlık 
yetkilerinden birisi de tapu dağıtmak, bir mülkün sahipliğine karar verip tescil etmektir. Bir devlet bir mülkü 
şahsa tapularken nasıl mülkiyet haklarını himaye eder, yasalar önünde koruma altına alırsa bununla ilgili 
yükümlülükler, sınırlamalar da getirebilir.  
 
Değerli milletvekilleri, ülke toprağının sahipliği, ülkenin bütünlüğünü, bağımsızlığını doğrudan ilgilendiren bir 
husustur. İçinizden “Hadi canım, abartıyorsunuz.” diyebilirsiniz, “Devlet erkini kim elinde tutuyorsa egemen güç 
odur.” yahut “Mühür kimdeyse Süleyman odur.” diyebilirsiniz. Ancak hem mülkiyet haklarının uluslararası bazı 
kuruluş ve mekanizmalar ile güvence altına alınması ve hem de tüm devletlerin bu konularda inisiyatifi elde 
tutma gayretleri ve sınır getirmeleri bunun böyle olmadığını söylüyor. Yani “Tüm ülkeler şizofren mi de bu 
alana sınırlamalar getiriyorlar?” diye sormamız gerekiyor. Bu satışlardan gelen paraları da devletler bir kazanç 
olarak görmüyorlar, şayet muz cumhuriyeti değillerse. Ancak babalar gibi satıcı AKP zihniyetinin yönettiği bir 
ülkeyse söz konusu olan, o zaman başka. Bu satışları “mucizevi başarı” veya “Ülkemizde yabancı sermaye 
yatırımı patladı.” diye bile takdim edebilirsiniz. Ülke ekonomisine bir müddet sonra misliyle karşılığını geriye 



alacak sıcak para girişi dışında en küçük bir katkısı yoktur. Mirasyedi evladının baba topraklarını satıp satıp 
yemesinden ne farkı var? Stratejik bölgeleri, ülkenin millî güvenliği meselelerini bile göz ardı ederek 
yapıyorsanız bunu, bunun ülkeye hizmetle ne alakası var? 
 
Değerli milletvekilleri, İsrail devletinin Yahudilerce Araplar ve Filistinlilerden toprak satın alınarak kurulduğunu 
bilmeyeniniz var mı? Batı Trakya’da Türklerin arazilerine Yunan Hükümetince nasıl el konulduğunu 
duymayanınız… İlla ki ders almak ve aklımızı başımıza toplamak için kafamızı duvara mı çarpmamız 
gerekiyor? 
 
Bakın, AKP Hükümetlerinin arazi ve mülk satışı alanında yaptığı sekiz yıllık icraatlara: Cumhuriyetin kurulduğu 
1923 yılından 2002’ye, yani AKP Hükümetinin kurulmasına kadar 11,9 milyon metrekare taşınmaz mal 
yabancılara satılırken 2002-2008 arasında satılan taşınmaz 25 milyon metrekare olmuş. Son iki senede, yani 
2008-2010 arasında ise ayrıca 25 milyon metrekare daha yer satılmış. Tüm cumhuriyet dönemindeki satışların 
iki katından fazlası son iki yılda gerçekleşmiş. Mayıs 2010 verilerine göre, 104.505 yabancının 63 milyon 164 
bin 378 metrekarelik taşınmazı bulunuyor. En fazla mülk alan yabancılar İngilizler, Almanlar ve Yunanlılar. 
Tabii bu rakamlar yabancıların kendilerini gizlemeden aldıkları taşınmazları ifade ediyor. Türk vatandaşlarının 
üzerine aldıkları ya da yabancılara satılmış bankaların ipotek yoluyla elde tuttuğu araziler bu rakamlarda henüz 
görünmüyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak neden kaygı duyulması gerektiğini bilmem anlatabiliyor muyuz 
değerli milletvekilleri! 
 
Ayrıca, bu veriler Mayıs 2010’a ait. Son iki yılda rakamlar ikiye katlanıyorsa son altı ayda satışların nerelere 
ulaştığı konusunda birazcık düşünmenizi istiyorum. Yukarıdan bir kartopu atarsınız da çığa dönüşür ya, evet, 
çığa dönüşmüştür değerli milletvekilleri. Yabancıların en fazla rağbet ettiği iller ise Muğla, Antalya ve Ankara. 
En fazla toprağın satıldığı yerlerin içinde Bursa da var. Osmanlı çınarının filizlendiği Bursa’da en fazla 
Yunanlılar toprak alıyor. Yunan sermayeli bazı bankaların Trakya’da, Ege’de çiftçilerimize topraklarını ipotek 
ederek cömertçe kredi verdiğini, onların borçlandırdığını biliyor muydunuz? GAP projesinin uygulandığı 
topraklarda el altından toprak alındığı iddialarını duymayanınız var mı?  
 
Değerli milletvekilleri, sorarım sizlere: Hangi ülkede yabancılar bu kadar kolayca toprak satın alabiliyor? Hangi 
ülke kendi geleceğini tehdit eden bu duruma böylece seyirci kalıyor?  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, lütfen tamamlayınız.  
 
Buyurun.  
 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Eğer bu ülkenin adı Türkiye, Hükümeti de AKP ise bunda şaşılacak bir 
şey yok. Bunları dillendirir iseniz de global ekonomi masalı anlatırlar, üstüne üstlük paranoya ile suçlarlar.  
 
Yabancıların mülk edinmeleri 442 sayılı 1924 tarihli Köy Kanunu’nun 87’nci maddesiyle yasaklanmış idi. Özal 
Hükümeti zamanında, 1984’te satışların önü açıldı, 86’da Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti, 2003’te 
iktidar olan AKP bu satışları yasal hale getiren yeni bir kanun çıkardı. 2008’de Anayasa Mahkemesi bu kanunu 
da Anayasa’ya aykırı buldu. Bu arada satılanlar Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi ilkesi 
doğrultusunda elden çıkmış oldu.  
 
Aziz milletime bir kere daha bu vesileyle hatırlatayım: Anladınız mı AKP’nin Anayasa Mahkemesini neden 
sevmediğini? Başörtüsü, özgürlükler gerekçeleri bile AKP için hikaye. Üniversiteli kızlarımızın derdi değil ki 
dertleri. İstediklerini aldılar ya, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı ellerine geçirdiler ya.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Sayın Korkmaz, lütfen…  
 
Teşekkür için buyurun.  
 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Efendim, evet, teşekkür edeceğim.  
 



Kızlarımız ne olacak? Bir yıl daha üniversite kapılarında beklesinler. Hazret 2011’i işaret ediyor. Önemli olan 
seçim kazanmak. Durmak yok, istismara devam. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki: “Gel, çözelim.” Kulağına 
pamuk tıkamış, duymuyor. Okuyan kızı yok ki, tuzu kuru.  
 
AHMET YENİ (Samsun) – İktidardayken niye çözmediniz? 
 
S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Bu kürsüden yabancılara toprak satışlarının ulaştığı boyutları, 
uluslararası çevrelere şirin gözükmek adına bu satışların önünde duran kurumların nasıl hedef yapıldığını ve 
milletin sağ gösterilip sol yumrukla nasıl nakavt edildiğini anlatmak istedim. Milliyetçi Hareket Partili bir 
milletvekili olarak ülke bekasını yakından ilgilendiren bu tehdide bir kez daha dikkat buyurmanızı istirham 
ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
 
1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
 
2’nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alıyorum: 
 
TBMM Başkanlığına 
 
502 sıra sayılı Tasarı’nın 2. maddesinin (e) fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
 
Behiç Çelik Beytullah Asil Kamil Erdal Sipahi  Mehmet Şandır   Mustafa Enöz 
Mersin  Eskişehir İzmir    Mersin    Manisa 
 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN – Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen? 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Behiç Çelik konuşacak Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN – Behiç Çelik, Mersin Milletvekili. 
 
Buyurun Sayın Çelik. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. 
Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Şimdi, Türkiye’nin güncel ve hayati yığınla meseleleri varken bu konuda maalesef iktidar partisi grubunun bu 
meselelere hiç değinmeden ama hiçbir işlem yapmadan, tamamen ileriye matuf, bazı grupların, bazı oluşumların 
amaçlarını hasıl etme adına yüce Meclisi bu şekilde icbar etmeye çalışmak, sanırım büyük Türk milletinin 
gözünden kaçmayacaktır. Bunu, biz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak her vesileyle dile getiriyoruz.  
 
Tapu kadastro teşkilatı oldukça önemlidir. Sayın Bakana yerimden tevcih ettiğim soruda da buna işaret ettim 
aslında. Devleti var eden en önemli organlardan biri tapu teşkilatıdır. Bu teşkilat, Türkiye’nin bütün ilçelerine 
kadar yayılmış binlerce çalışanıyla ve tapu teşkilatları yanında kadastro teşkilatıyla oldukça tecrübe kazanmış 
çalışanlardan oluşan bir teşkilattır. Ancak burada hedeflenen, amaçlanan, gizli gündem olarak getirilen, 
sezinlememiz ve tespitlerimiz bize iktidar partisinin belli bir karar verici, politika yapıcı ekibinin burada halisane 



niyetinden bahsetmek mümkün değil, çünkü Türkiye millet olarak meri sistemden defteri hakaniye geçtiği 
yaklaşık yüz elli yıl öncesinden bugüne kadar toprak mülkiyeti konusunda sadece cumhuriyet sınırları içerisinde 
değil, cumhuriyet sınırlarımızı da aşan, neredeyse 7 milyon kilometrekarelik alanda mülkiyeti en iyi şekilde 
kurmuş ve bunu bugüne kadar da o 22 devletle birlikte yaşatabilmiş ender uygulamaları önümüze koymaktadır. 
İşte bunlar darmadağın ediliyor. Tecrübeli elemanlar darmadağın ediliyor sözleşmeli kadroya geçmekle. Kayıt 
sistemi bozulmaya çalışılıyor. 
 
Milliyetçi Hareket Partisi 2002 yılının 18 Kasımına kadar tapu kadastro teşkilatını yönetti. Değerli arkadaşlar, 
TAKBİS Projesi’ni ilk defa, yani tapu sicil sisteminde bilgi sistemini kuran iktidar, Milliyetçi Hareketin 
iktidarıydı ve bunu önemli ölçüde kalamoza denen o kütüklerden alıp kayıtlara geçirerek bunları ilk kez 
uygulayan Milliyetçi Hareketin iktidarıydı, ama bu şimdi bozulmaya çalışılıyor. Anayasa’mızın 35’inci 
maddesinde mülkiyet hakkının öneminden bahsediyor Anayasa’mız, 44’üncü maddesinde toprak mülkiyetinden 
bahsediyor ve mülkiyet hakkının kutsallığı, zaten önce bu yasama dönemi içerisinde çıkarılan bazı tasarı ve 
tekliflerle zaten önemli ölçüde zedelenmiş durumda. En son 2/B uygulamaları konusunda, gittiğimiz her yerde, 
özellikle kendi seçim çevrem olan Mersin’de insanlar yana yakıla şikayetçi olmakta. Çünkü otuz beş-kırk yıl 
önce vatandaşımıza verilen tapular bir bir ellerinden alınıyor ve vatandaş ortada tapusuz, tarlasız, mülkiyetsiz 
bırakılabiliyor. Bu uygulama Allah’tan reva mı? Bunu yapan AKP İktidarının karar vericilerini buradan uyarmak 
lazım. Değerli AKP Grubunun, bu konularda bu metinleri kendilerine getiren yetkililerini de uyarması gerekir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Çelik, lütfen sözlerinizi tamamlayın. 
 
Buyurun. 
 
BEHİÇ ÇELİK (Devamla) – Aksi halde, bu şekilde bir devlet idaresi mümkün değil. Devlet, sanki Patagonya 
devleti haline dönüştürüldü sekiz yılda. Rica ederim. Yani tapuyu çökertiyorsunuz, nüfus kayıt sisteminde ciddi 
bozukluklar var, bir anda bir seçime giderken bakıyorsunuz 8 milyon insan ya fazla yazılıyor ya 5 milyon, 6 
milyon fazla seçmenle karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle devlet ciddiyeti olur mu? Şimdi burada da yine tapu 
teşkilatına ciddi ve büyük bir saldırıyı görür gibiyiz, görüyoruz. Onun için, içinizde ahlak, namus, haysiyet 
sahibi olan değerli arkadaşlarımızın bu konuda yetkililerini uyarmasını özellikle salık veriyoruz.  
 
Bu duygularla önergemizin kabulünü istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
 
2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
 
3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
6’ncı madde üzerinde iki adet önerge vardır, önce geliş sıralarına göre okutup aykırılıklarına göre işleme 
alacağım. 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 502 sıra sayılı “Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı”nın Personele İlişkin Hükümler başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “24/6/1994 tarihli ve 4009 
sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 39 uncu maddesine” ibaresinin “7/7/2010 
tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasına” ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
 
Bekir Bozdağ  Ahmet Aydın  Ayhan S. Üstün  Osman Demir Kerem Altun 



Yozgat   Adıyaman  Sakarya   Tokat   Van 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6. maddesinin 5. fıkrasına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
Hasan Çalış 
Karaman 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte merkez ve taşra teşkilatlarında görev 
yapan personele; çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz 
ve ekim aylarında birer aylık net ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün çalışma ve gayretleri ve 
sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı 
ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık net ücretleri tutarında teşvik ikramiyesi ödenir. Bu fıkradaki 
ödemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul) – Katılmıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN – Hükümet?  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Hasan Çalış, Karaman Milletvekili. 
 
Buyurun Sayın Çalış. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 502 sıra sayılı 
Tasarı’nın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrası üzerine vermiş olduğum önerge üzerinde söz aldım. Bu vesileyle 
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Kıymetli arkadaşlar, pek çok teşkilatımız gibi tapu kadastro teşkilatımız yaptığı görevler ve bu görevlerin 
neticeleri sonunda insanların kazanımları ve mağduriyetleri yönünden gerçekten önemlidir. Bu nedenle tapu 
kadastro personelinin moralinin yüksek olması, özlük haklarının tatmin edici olması son derece önemlidir. Bu 
önergemizi de bunun için verdik. Bu önergemizde gerçekten önemli sıkıntılar içinde olan tapu kadastro personeli 
içerisinde başarılı olanların özellikle ödüllendirilmesi amaçlanmıştır. Temennim odur ki Genel Kurulumuz bu 
önergeyi kabul eder ve tapu kadastro personelini birazcık motive etmiş oluruz. 
 
Kıymetli arkadaşlar, bu motivasyonun ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmak adına bazı örnekleri göz 
önüne sermek istiyorum: Gerçekten, özellikle orman kadastrosu uygulamalarında ortaya çok önemli 
mağduriyetler çıkmaktadır. Seçim bölgem olan Karaman’ın merkeze bağlı köylerinde, Ermenek, Sarıveliler’e 
bağlı köylerinde ve pek çok köyünde gerçekten vatandaşlarımızın çok ciddi mağduriyetleri söz konusudur. 
Bunlardan bazılarını hemen bir çırpıda sayarsak, merkeze bağlı Bozkandak, Çukurbağ, Yukarı Kızılca, Aşağı 
Kızılca; Sarıveliler’imizin Dumlugöze, Civler, Civandere, Daran; Ermenek’in Nadire, Yeşilköy, Evsin, Görmeli 
gibi köylerinde gerçekten hemşehrilerimizin, Türkiye genelinde de benzer problemleri yaşayan orman 
köylülerimizin çok önemli mağduriyetleri söz konusudur.  
 
Düşünün değerli arkadaşlarım, bir bahçeniz var, bir tarlanız var; dedeniz kullanmış, babanız kullanmış, siz 
kullanmışsınız, torunlarınıza bırakacaksınız. Bir gün geliyor deniliyor ki: “Kardeşim, kusura bakma, burası 
orman, burayı boşaltacaksın.” Yine dedenizden kalmış, torununuza bırakacağınız veya kendinizin otuz yıldır 
oturduğunuz evinize deniyor ki: “Boşaltacaksın. Boşaltmazsan mahkemede kazanman gerekir.” Tabii ki orman 
kanunlarımızın gerçekten gözden geçirilmesi gerekir ki, bugüne kadar Ormanla mahkemeleşip de dava kazanan, 
benim hemşehrilerimde rastlamadım değerli vekillerim, sizin bölgelerinizde var mı bilemiyorum. Özellikle 
haritalama ve fotoğraflamadan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. 
 



Kıymetli arkadaşlar, kendinizi bir an için bu orman köylülerimizin yerine koyunuz. Elinizde, kullanabileceğiniz, 
bahçe yapabileceğiniz, tarla olarak kullanabileceğiniz sınırlı bir araziniz var, zor şartlarda yapabildiğiniz veya 
miras kalmış bir eviniz var ve sizi evinizden dışarı atarlarsa ev yapma şansınız yok. Değerli arkadaşlar, bu 
insanlarımız… Evet, ormanlarımız çok önemli, ormanlarımızı koruyalım ama bu ormanlarımızı korurken burada 
yaşayan insanlarımıza da ormanı sevdirecek tedbirler almalıyız. İnsanlar çektikleri sıkıntıların sebebi olarak 
ormanı görürse ormancılığımız açısından da faydalı bir iş yapmamış oluruz. 
 
Kıymetli arkadaşlar, bizim düşüncemiz şudur: Gerçekten, orman olması gereken fakat orman vasfını kaybetmiş, 
tarıma elverişli araziler olabilir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
HASAN ÇALIŞ (Devamla) – Buralarda köylülerimiz davayı kaybetmiş de olabilir. Böyle yerlerde 
köylülerimizin mağduriyetini gidermek adına, mülkiyeti hazinenin olmak üzere köylünün de faydalanabileceği, 
neticede elde edilen ürünlerden köylünün de elde edebileceği bir orman dokusu, ağaç dokusu, meyve dokusu 
hayata geçirirsek, ben eminim ki ormancının ormanı korumasına gerek kalmaz, köylü bir tek dal kestirmez. 
Mesela, değerli arkadaşlarım, çam dikmeye elverişli bir yere çam fıstığı dikerseniz, ben eminim ki o köylü çam 
fıstığının gelirinden faydalanmak adına o ormanı sonuna kadar korur. Orman dokusuna uygun meyve yapısının 
orman olarak değerlendirilebileceği bir yasa değişikliğinin de olması gerektiğine inanıyorum.  
 
Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum, önergemize desteğinizi bekliyorum, saygılarımı 
sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Çalış. 
 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 502 sıra sayılı “Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı”nın Personele İlişkin Hükümler başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “24/6/1994 tarihli ve 4009 
sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 39 uncu maddesine” ibaresinin “7/7/2010 
tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasına” ibaresi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 
 
Bekir Bozdağ (Yozgat)  
ve arkadaşları 
 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul)- Takdire bırakıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN – Hükümet?  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
 
Gerekçeyi okutuyorum: 
 
Gerekçe: 
 
24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 7.7.2010 tarihli ve 
6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile yürürlükten 
kaldırıldığı için bu düzeltme yapılmıştır.  
 
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 



 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde 
kabul edilmiştir. 
 
7’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.  
 
Birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. 
 
Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
 
İkinci bölüm, geçici madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 12’nci maddeleri kapsamaktadır.  
 
İkinci bölüm üzerinde, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili. 
 
Buyurun Sayın Kaplan. 
 
BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki gelişen 
teknoloji, bilişim ve dünya ilişkileri içinde tapu kadastro teşkilatımızın artık ihtiyaca cevap vermediği, birçok 
soruna neden olduğu biliniyordu. Biz, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, bu tasarı eksik de olsa, bugün 
ihtiyaçlara tam olarak cevap vermese bile yeniden yapılandırılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz, ancak bu 
konuda birkaç gerçeğe dikkat çekmek istiyorum.  
 
Tapu kadastro teşkilatları, görevleri gereği, mülkiyet hakkının, özellikle gayrimenkul hukukunda tescili 
konusunda yaptığı işlemlerle Türkiye genelinde hala istenilen düzeyde her yere girebilmiş değil. Böyle olunca, 
Türkiye'de vatandaşın elinde Osmanlıdan kalan tapular var, zilyetlik belgeleri var, il özel idarelerine verdikleri 
vergiler var, bazen de zilyetlik var ama hiçbir belge yok, tabii bunun sonucu olarak da çok ciddi sıkıntılar 
yaşıyorlar, bu sıkıntılar sonucu ihtilaflar artıyor, kan davalarına dönüşüyor, mahkemelere gidiyor. Mahkemelerde 
de bazen otuz yıl, kırk yıl hatta elli yıl süren gayrimenkul davaları var ve bu davalar nedeniyle, artık, vatandaş, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol’ün 1 ‘inci maddesi uyarınca, mülkiyet hakkı ihlali 
nedeniyle dava yoluna gidiyor ve Türkiye bu konuda da birçok davada mahkûm oldu. Sadece bu değil, aynı 
şekilde, Kamulaştırma Yasası ki daha sonra düzeltildi, Anayasa’da da bu konuda bir hüküm değişikliği oldu ama 
kamulaştırmada da kamulaştırma işleminin olabilmesi için tapunun olması gerekiyor, kadastro görmüş olması 
gerekiyor, bir tescilin olması gerekiyor. Bunlar da olmadığı için, bugün, HES’ler, barajlar, Ilısu Barajı, benzeri 
barajların yapımı nedeniyle tapusu olmayan yüz binlerce vatandaşımız mağdur durumda. Bunlara, evleri, 
tarlaları, bahçeleri nedeniyle, hiçbir ödeme bu nedenle yapılamamaktadır.  
 
Aynı şeyi terörle mücadeledeki tazmin komisyonlarında… Takriben 349 bin başvuru olmuş. Bu 349 bin 
başvurudan 150 bin adedinin reddedilme nedeni başvurucunun tapusunun olmayışı yani evi yanmış, yakılmış, 
köyü yakılmış, tarlasının tapusu yok. Vatandaşın köyüne eğer kadastro girmemişse vatandaşın bunda günahı da 
yok elbette ama maalesef bu da bunun sonucudur.  
 
Yine, üç-dört bin civarında köyün yakıldığı, boşaltıldığı, 93-97 yılları arası Türkiye’sinde bu boş olan köylerde, 
Kadastronun, özellikle öncelikli bir tespit tapulama çalışmasını yapması gerekiyor. Boşaltılan köylerde birçok 
arazi ihtilafı bu nedenle doğuyor.  
 
Yine, Mahmur Kampı’nda yaşayan 15 bin vatandaşımız var. Türkiye’de hiç kimse, 1992’de, 1993’te can 
güvenliği olmadığı için, köyleri yakıldığı için kendi ülkesini terk edip Irak’a yerleşmiş 15 bin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının mülteci kamplarında yaşadığını görmüyor, görmezlikten geliyor. Aslında, 15 bin 
vatandaşına sahip çıkamayan bir yönetim anlayışının zafiyetini sorgularsak çok vahim bir durum çıkar ortaya. 
Peki, bunların köyleri ne durumda, evleri ne durumda, bağları, bahçeleri ne durumda; bunların mülkiyet hukuku 
ne durumda diye sorduğunuz zaman, o bölgelerde kadastro işlemlerinin de olmadığını görüyoruz. Sadece bu 
değil, orman haritaları çıkarıldı 1949-1956 gibi. Bütün mahkemelerde, bu orman haritaları nedeniyle orman 
köylülerinin mağdur olduğunu görüyoruz. Acaba, mahkemeler, Türkiye’de, 21’inci yüzyılda, hala 1949’ların, 
1956’ların orman haritalarına dayanarak orman köylülerini mağdur etmeye devam edecek mi? Bu sıkıntının 
giderilmesi için yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne büyük görevler düşüyor.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne buradan birkaç uyarıda daha bulunmak istiyorum. Büyük köy 
ihtilaflarında, kan davalarında, toprağın bölüşülmesinde yanlış tespitlerin çok yer aldığını görüyoruz. Örneğin, 
20 bin dönüm bir parselde tespit yapılmış, tespit de köydeki üç tane ileri gelen üzerine yapılmış. İleri gelen 
ölüyor, geriye yüz elli tane mirasçı bırakıyor, yüz elli mirasçı da bir araya gelip davasını sürdürene kadar yıllar 



geçiyor ve bunun için de ister istemez çatışmalar doğuyor. Öncelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
çok uzun süredir süren davaların hepsini tespit edip mercek altına alması gerekiyor; sonra, bu ihtilaflı olan, 
kadastro giren yerlerdeki tespitleri tekrar bir gözden geçirmesi gerekiyor. İştirak halindeki mülkiyetlerin, 
karmaşık mülkiyet hukukunun çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum.  
 
Tabii adliyelerde yazıyor: “Adalet mülkün temelidir.” Aristo da der ki: “Adalet önce devletten gelir.” Evet, 
devletten geliyor. 
 
Burada bir iki önemli değişiklik var, bunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Özellikle çok hareketli bir 
nüfus, göç eden bir nüfus, büyük şehirlere giden bir nüfus söz konusu ve herkes tapuyla ilgili işlemlerini kendi 
tapu sicil müdürlüğünde yapmak gibi bir yükümlülükle karşı karşıyaydı. Belki bu tasarıyla artık-ki bu 
hedeflenmiş durumda- tapu işlemlerinin başka yerlerde, değişik mahallerde yapılabilme imkanının getirilmesi 
son derece önemli.  
 
Taşra teşkilatlarının azaltılması, ihtiyaca göre yapılandırılması elbette doğru, ama bir uyarıda daha bulunmak 
istiyorum: Elbette ki her ilçede bir tapu müdürü olacak. Zaten, 81 il, 1011 adet tapu sicil müdürlüğü sayısı 957 
adede indiriliyor ama dikkat çekmek istiyorum, 3 bin, 4 bin, 5 bin nüfusu olan ilçelerde tapu müdürünü 
bulamıyor vatandaş, tapu müdürünü bulamadığı için sıkıntılar yaşıyor ve bu konuda, bir satış işleminde, bir tescil 
işleminde çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Bunun mutlaka sadece yapılandırmayla değil, anlayış olarak 
güçlendirilip giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.  
 
Özellikle devletler arasında karşılıklılık ilkesi dahilinde mülk alışverişinin, satışının yapılmasını, devletin yurt 
dışındaki vatandaşını ve şirketlerini korumasını elbette ki önemsiyoruz, doğru da buluyoruz. Gerçi bu konuda 
Dışişleri Bakanlığıyla, Adalet Bakanlığıyla uyumlu bir şekilde yapılacak bir çalışmayla bunun yapılması 
gerekiyor. Biliyorsunuz, Türkiye’de de mülk satışları yapıldı yabancılara, bu konuda hileli yollar kullanıldı 
“Yüzde 5’ten fazla satış yapılamaz.” denilen yerlerde farklı şekillerde satışlar yapıldı. Stratejik durumlar oluyor, 
güvenlik durumları oluyor, turizm durumları, kültür durumları oluyor, elbette ki bu konularda ülkeler arasında 
karşılıklılık anlayışı çerçevesinde bu hukukun işletilmesinde büyük bir yarar vardır.  
 
Bütün bunların yanında, bu yeni yapılanma sürecinin, şu gerçeği daima göz önünde tutarak hareket etmesi 
gerekiyor: Tapu sicillerindeki bütün düzeltmeler mahkeme kararıyla oluyor. Dönüp dolaşılacak yer yine 
tapunun, gayrimenkulün olduğu mahkemelerdir, bu kolaylıklar da vatandaşı bu külfetlerden kurtarmıyor. Bu 
gerçekleri dikkate alarak çok özenli bir tescil işleminin dikkate alınması gerekiyor. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu duygularla, hayırlı olması temennisiyle, saygılarımla selamlıyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Bölüm üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ve aynı zamanda şahsı adına söz isteyen Nevzat 
Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz on beş dakikadır Sayın Korkmaz. 
 
MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 502 sıra 
sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü 
üzerine şahsım ve grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, devletin yeniden yapılanması ve çağdaşlaşmasına 
yönelik toplumsal taleplerin temelini oluşturan, bayındırlıktan çevreye, turizmden kentleşmeye, tarımdan imara, 
kısacası, toprağa bağlı tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve gelişmesinde doğrudan ilgili olan bir kuruluştur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın doğrudan veya dolaylı olarak hizmet aldığı bir kuruluştur. 
Türkiye tapu ve kadastrosu, bugünkü durumuyla ve ürettiği verilerle, mekana yönelik çok yönlü ihtiyaçları 
karşılayabilmekten maalesef uzaktır. İhtiyaçlar çeşitlenmiş, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle beklentiler 
artmıştır. Dolayısıyla, toprağa ilişkin verilerin toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte oluşturulması, 
güvenilir olması, güncel tutulması ve bunlara kolayca ulaşılması temin edilmelidir. 
 



Tapu ve kadastro hizmetleri her geçen gün gelişmekte ve vazgeçilmez kamu hizmetleri arasında yer almaktadır. 
Bu yüzdendir ki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülkemizin en küçük ilçelerinde dahi birimi olan, yaygın ve 
köklü bir teşkilattır ancak maalesef Türkiye'de birçok kurumumuzda olduğu gibi Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü de yoğun bürokratik işlemler sebebiyle vatandaşı ile sıkça karşı karşıya gelmektedir. Vatandaşın tapu 
işlemlerinin hızlandırılması için gerekli olan teknik donanımını bir an önce tamamlamak, temin etmek 
durumundadır.  
 
Değerli milletvekilleri, tasarı ile taşra teşkilatında halen 22 adet olan bölge müdürlüğü sayısı 13’e indirilmiş, 325 
adet olan kadastro müdürlüğü sayısı 81’e ve 1.011 olan tapu sicil müdürlüğü sayısı da 957 adede indirilmiştir. 
 
İşlem hacmi ve kurumsal ihtiyaçların her yıl artması, hizmetin kaliteli, hızlı ve ekonomik bir şekilde verilmesi 
için elbette yeni bir yapılanma zorunludur ancak her zaman, değiştirmek, geliştirmek demek değildir. Bu 
değişiklik ile dün vatandaşlarımız kendi ilçelerinde kadastro hizmetlerini bire bir alır iken bugün ulaşım ve 
bürokratik sıkıntılar artacak, vatandaşlarımızın sırtına daha fazla yük binecek, tapu ve kadastro işlemlerinde 
yapılacak işlemler gecikecek, belki kayıt dışılığın artışına sebep olunabilecektir. 
 
Sayın milletvekilleri, Türkiye kadastrosu ise seksen yılda ürettiği verilerinin yaklaşık yüzde 60 kadar olan bir 
bölümünü yenilemek ve verilerini mekansal bilgi sisteminin gerektirdiği sayısal, ülke koordinat sisteminde 
tanımlanmış, hukuken geçerli biçime kavuşturmak zorundadır. Oysa Türkiye kadastrosu, plan ve verileri güncel 
durumda değildir. Zaman içerisinde zemin-kadastro planı ilişkisi bozulmuş ve kadastro planları zemini 
yansıtamaz duruma düşmüştür. 
 
Tapu ve kadastro bilgileri farklı standartlardadır. Geniş zaman diliminde ve farklı yöntem ve standartlarda 
üretilen kadastro bilgilerinin bilgi sistemine aktarılması için standartların yükseltilmesi yani iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Tapu ve kadastro planları yenilenmeye muhtaçtır. Yapılan çalışmalar sadece teknik işlemleri 
kapsamakta, kadastro sonrası oluşan ve fakat ilgilileri tarafından işlemleri tamamlanarak tapu siciline 
yansıtılmayan değişiklikler dikkate alınamamaktadır. Bunun sonucu zemin-kadastro planı ilişkisi bozulmuş ve 
kadastro planları, biraz önce söylediğim gibi, zemini yansıtamaz duruma gelmiştir. Ayrıca tüm kent bilgi sistemi, 
arazi bilgi sistemi, tarım bilgi sistemi, çevre bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi birbiriyle entegre hale getirilmeli 
ve zenginleştirilmelidir. 
 
Değerli milletvekilleri, arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan, 
mevcut durumu yansıtan, geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması, tapu kayıtları ve kadastro 
haritalarının güncel tutulması, tüm bu bilgilerin bir veri tabanına aktarılması, bilgilerin güncel olarak bilgisayar 
ortamında tutulması ve bunların bilgi teknolojileri kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma 
sunulması gerekir ancak bu işlemlerde yeterli özen gösterilmediğinden, birçok vatandaşımız, babadan oğula, 
oğuldan toruna geçen arsa ve araziler sebebiyle devletle nizalı durumdadır. İdarenin bu ayıbı yüzünden 
mahkemeler lüzumsuz yere meşgul ve vatandaş mağdur edilmektedir. Öyle ki onlarca yıldır devam eden davalar 
vatandaşı canından bezer hale getirmiştir. İdarenin çözemediği konuları vatandaş kendi imkanlarıyla çözmeye 
çalıştığından, kavgalar kan davaları şekline dahi ulaşabilmektedir. Özellikle orman köylerimizde tapu ve 
kadastro işlevsizliği nedeniyle devletimiz de vergi anlamında büyük bir kayıp içerisindedir.  
 
Tüm bu sebeplerden dolayı, toplumdaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, mahkemelerdeki dosyaların bir an 
önce sonuçlandırılması gerekir. Ayrıca kamulaştırma, emlak vergisi, alım satım harç ve vergileri, ipotekli 
taşınmaz kredisi sistemi, emlak borsası ve benzeri birçok işlemlerde yararlanılacak taşınmaz değerleme 
işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  
 
Tasarıyla alt kadro çalışanlarının maaş ve özlük hakları günümüz şartlarında oldukça düşüktür. Unvanlı kadroları 
kadro karşılığı sözleşmeli yaparak ve ikramiye vererek, ücretleri yükseltmeye çalışıyorsunuz. Öte yandan sahada 
vatandaşımıza bire bir görev veren alt kademe çalışanlarını görmezden geliyorsunuz. Halbuki asıl işlem yapan, 
imza atan, sorumluluk üstlenen ve hata yaptığında da yakasına asıl yapışılan onlardır.  
 
Genel Müdürlüğün şube müdürlüklerini kaldırması da tasarıda yer alan hususlardandır. Yeni atamalar 
yapılmayacak, var olanlar şahsa bağlı hale gelecek. Bu şekilde müdürler yetkisizleştirilmiş olacak, idarede 
gönlünün hoş olup olmayacağını bilemem ama eli boş yetkisiz yetkililer görülecektir. 
 
Ülkemizde taşra birimleri kapatılınca vatandaşımız oradan oraya taşınarak mağdur olurken, yabancılar, kurulan 
yurt dışı temsilcilikleri vasıtasıyla ülkemiz topraklarını, yaşadıkları ülkelerde memurları ayaklarına getirerek 
satın alabileceklerdir. Bunun kabul edilmesi doğrusu hepimizin zoruna gitmektedir.  
 



Değerli milletvekilleri, tasarıda “Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en 
geç altı ay içinde, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan 
diğer kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler.” denilmektedir. Ancak bilindiği üzere bu 
tip uygulamalar öteden beri sürekli yargıdan dönmüş ve bu konularda emsal kararlar alınmıştır. Bunu da bir 
uyarı olarak sizlere sunmuş olalım.  
 
Değerli milletvekilleri, şu anda vatandaşımız tapu idarelerinde zaten alış satıştan dolayı bir harç yatırmakta, 
bunun yanında döner sermayeye de para aktarmaktadır. Son olarak emlak değerlemelerindeki yükselmelerden 
vatandaşlarımızın ödediği vergi, harç ve döner sermaye miktarları artmıştır.  
 
Şimdi bu tasarıyla vatandaşlarımızın tapu ve kadastro hizmetlerine ödeyeceği ücretler daha da artmış olacaktır. 
Herhalde sosyal devletten, hizmetkar devletten anladığınız bu, ne kadar para o kadar hizmet.  
 
Bunun yanında, teknik personel kadroları kaldırılıyor değerli milletvekilleri ve genel idari hizmetler olan 
kadrolar geliyor. Teknik personel bu durumda zamanını daha fazla masa başında mı geçirecek diye sormamız 
gerekiyor veya arazideki teknik sorunlara kim cevap verecek?  
 
Bu kanun, kadastro müdürlüklerinin tamamen lağvedildiği anlamına gelmektedir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü 
bir, kadastro müdürlüklerindeki kontrol mühendislerinin yetkisi alınıyor. İki, teknik hizmetler sınıfında olan 
teknisyen, tekniker, kontrol memuru ve kadastro üyesi kadroları yok edilerek bu insanlar sıradan memur 
durumuna getiriliyor. Üç, teknisyen, tekniker ile bu görevlerde çalışmış, sınava girerek bir üst göreve gelmiş 
olan kontrol memuru ve kadastro üyesi arasında hiçbir fark kalmıyor.  
 
Tapu ve kadastro uzmanı olmak için, değerli milletvekilleri, otuz yaş sınırı getirilerek, yetişmiş tecrübeli 
personelin tamamının önü kesilmiş oluyor. Unutmayın ki tecrübeli personelin yüzde 90’ı otuz yaşını geçmiş 
durumda. Bundan sonra, kapsam dışında bıraktığınız bu insanlardan, doğrusu, merak ediyorum, nasıl hizmet 
bekleyeceksiniz? Özlük haklarında zaten sıkıntılı olan personel, ya emekli olacak ya da başka kurumlara 
geçmeye çalışacak. Bu da tecrübeli personel sıkıntısı yaratmayacak mıdır? 
 
Diğer bir konu ise teftiş kurulu başkanlığında çalışan müfettiş maaşlarının kurum içinde görev yapan diğer üst 
düzey personelin özlük haklarıyla karşılaştırıldığında arada var olan maaş farkının müfettişler aleyhine gittikçe 
açıldığıdır. Hiyerarşiye uygun bir düzenleme yapılabilmesi için, teftiş kurulunda görev yapan başmüfettiş, 
müfettiş ve müfettiş yardımcılarının maaşlarında da iyileştirmeler yapılması zorunlu görülmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, vatandaşımızın istediği yerde tapu işlemlerini yapabilmesi olumlu bir değişikliktir. Ancak 
bu değişiklik ile tapu kadastro çalışanları bugün dahi işlere yetişemez iken başka bir tapu dairesinden onay 
bekleyecekler, gerekli yazışmaları ve mesajları da düzenleyecekler ve bu işleri de hatasız olarak yapmak 
mecburiyetinde kalacaklardır.  
 
Bu olumlu bir düşüncedir ancak kesinlikle yeni bir stratejiye, yeni bir planlamaya ihtiyaç göstermektedir. 
Yapılan tüm değişiklik ve düzenlemeler, yapılması gereken başka değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. 
Dolayısıyla, daha geniş çaplı ve köklü değişikliklere ihtiyaç vardır. 
 
Bunun için, hazırlanan tasarının daha geniş kitlelerce, özellikle sivil toplum kuruluşlarınca da tartışılması 
gerekmektedir ancak bu konuda ciddi girişimlerde bulunulmadığını komisyon üyesi arkadaşlarımızdan öğrenmiş 
bulunuyoruz.  
 
Tüm bu sebeplerden dolayı tasarıyı eksik bulduğumuzu ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhalefet 
edeceğimizi belirtir, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. 
 
Bölüm üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır. 
 
Sayın Yalçın, buyurun. 
 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
 



Sayın Bakan, bazı yayın organlarında, Irak’ın işgalinden sonra Musul ve Kerkük’te özellikle soydaşlarımızın 
varlıklarını yok etmek adına tapu dairelerinde ve nüfus idarelerinde bir yağmanın olacağı endişesiyle oradaki 
kayıtlardan birer kopya alınıp Türkiye’ye getirildiği yazıldı çizildi. Bu haber doğru mudur? Gerçekten oradaki 
kayıtlardan birer kopya ülkemize getirilmiş midir? Eğer doğruysa, oradaki soydaşlarımızın varlıklarının temini 
bakımından gerek Irak’ta gerekse uluslararası yargı anlamında ne işlem yapılmaktadır, bu kayıtlar hangi amaçla 
kullanılacaktır? 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Tankut… 
 
YILMAZ TANKUT (Adana) – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Bakan, Adana Karaisalı ilçesi ve yöresinde Çakıt ve Körkün ırmakları arasında kalan bölgenin bütün 
arazisinin Ramazanoğulları Vakfına ait olduğu belirtilerek tapu iptal davalarına gidilmeye başlanacağı ilgili 
kurumlarca açıklanmış bulunmaktadır.  
 
Bu arazilerin Ramazanoğulları Vakfına ait olduğunun bildirilmesi üzerine İstanbul’dan, Avrupa’dan ve değişik 
yerlerden Adana’ya gelen bazı insanlar “Elimizde soy ağacı var, bizler Ramazanoğulları’nın varisleriyiz.” deyip 
mal ve arazi taleplerinde bulunmaya başlamışlardır. Tabii bu durum, çok uzun yıllardan beri dededen toruna, 
torunlarının da torunlarına intikal eden bu arazileri ekip biçen yöre halkını ziyadesiyle tedirgin etmiş, sıkıntıya 
sokmuş ve bir huzursuzluk meydana getirmiştir. Bu durumdan Hükümet olarak bilginiz var mıdır? Şayet varsa, 
bu huzursuzluğun giderilmesi için yine Hükümet olarak ne gibi çalışmalarınız mevcuttur?  
 
Teşekkür ediyorum.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.  
 
Sayın Enöz… 
 
MUSTAFA ENÖZ (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
 
Delaletinizle Sayın Bakana soruyorum: Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen devir, tescil ve satış işlemleri 
gayrimenkulün olduğu yerde yapılmaktadır bilindiği gibi. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın ikametleri satacağı 
veya devredeceği gayrimenkulün dışında başka yerlerde ise vatandaşlarımız bazı külfetlere girerek işlemlerini 
yapmaya gitmektedirler. Örneğin, ben, Manisa’daki gayrimenkulümü satmak istesem Manisa’ya gitmek 
zorundayım. Dolayısıyla, bu zorlukların ortadan kaldırılması için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır? Bu konuda bir bilgi verirseniz… 
 
Teşekkür ederim.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.  
 
Sayın Çelik… 
 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.  
 
Kürsüden konuşmamda da ifade etmiştim, bu memuriyet güvencesini özellikle önemsiyorum. Bu konuda bu yasa 
çıktıktan sonra, bu tasarı yasalaştıktan sonra memuriyet güvencesi konusunu nasıl düşünüyorsunuz? Bu konuya 
özellikle vurgu yapmak istiyorum.  
 
Yurt dışında tapu memuru uygulamasına niçin gerek duydunuz ve oluşturulan fonun, burada bu tasarıyla 
oluşturulan fonun mali boyutunun ne kadar olacağını tahmin ediyorsunuz, 2011 yılında örneğin? 
 
Teşekkür ederim.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.  
 



Sayın Işık… 
 
ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
 
Sayın Bakan, bu tasarıyla iptal edilen toplam 10.056 kadroda halen istihdam edilen personelin yeni ihdas edilen 
toplam 8.046 kadroya yerleştirilmesi nasıl yapılacaktır? Bu amaçla ne tür objektif ölçüler kullanılacaktır? Yeni 
kadrolarda karşılığı bulunmayan 2 binden fazla personelin durumu ne olacaktır? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
 
Sayın Doğru… 
 
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Tokat ili Erbağ, Niksar, Almus ilçelerinde mücavir alanlar orman vasfını 
kaybetmiş olan yerlere dayanmıştır. Dolayısıyla yeni bir yerleşim yeri tahsis edilememektedir. Orman vasfını 
kaybetmiş olan bu yerlerin tespit edilerek belediyelere verilmesiyle ilgili bir çalışma Bakanlığınızda 
yürütülmekte midir bunu öğrenmek istiyorum. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
 
Sayın Paksoy… 
 
MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) – Teşekkür ederim. 
 
Sayın Bakan, tapu kadastro çalışanları zor şartlarda görev yaparak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Söz 
konusu personele döner sermayeden pay verilmesi hizmet veren personeli rahatlatacak ve dedikodulardan büyük 
ölçüde uzaklaştıracaktır. Daha önce de belirttiğiniz gibi, döner sermaye düzenlemesinin tüm kamu kuruluşları 
için yapıldığında değerlendirileceğini söylediniz. Ancak tümüyle düzenlemeyi beklemeden karayolları 
personeline verildiği gibi tapu kadastro çalışanlarına da verilmesi, daha sonra da diğer döner sermayeli 
kuruluşların düzenlemesi yapılabilir. Bu konudaki çalışanlara bir müjde vermeyi düşünür müsünüz? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Çalış… 
 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) – Sayın Başkan, teşekkürler. 
 
Sayın Bakanım, tapu kadastro uygulamalarının önemli mağdurlarından olan orman köylüleri Sayın 
Hükümetinizin uygulamaları sonucunda özellikle keçilerini satmak zorunda bırakılmıştır. Bu köylülerimizin 
bugüne kadar mağduriyetini giderici projeler maalesef kağıt üzerinde olmasına rağmen hayata geçmemiştir. 
Orman köylülerimizin bu zararlarından doğan mağduriyetini gidermek için herhangi bir çalışma yapmayı 
düşünüyor musunuz? 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Cengiz… 
 
MUSTAFA KEMAL CENGİZ (Çanakkale) – Sayın Bakanım, biraz önce de arkadaşımızın ifade ettiği gibi bazı 
bakanlıkların döner sermayesinden personel yararlandırılmaktadır. Özellikle kadastroda ve tapuda çalışan 
arkadaşlarımızın da böyle bir beklentisi var ve sizden de böyle bir müjde beklemektedir. Bu konudaki düşünce 
ve çalışmalarınız var mı, yok mu? Bu konuda bir aydınlatırsanız seviniriz. 



 
İkincisi, Gelibolu Yarımadası başta olmak üzere, Çanakkale’de yabancılara toprak satımı oldu mu? Olduysa, kaç 
dönüm veya hektar arazi satılmıştır veya kaç adet yabancıya satılmıştır ve hangi ülke vatandaşları bu arazileri 
almıştır? Bu konuda, özellikle Gelibolu Yarımadası’ndaki hassasiyeti düşünürsek, hem Çanakkalelilerimizi hem 
de Meclisimizi hem de Türkiye’deki vatandaşlarımızın hassasiyeti açısından, bu bölgedeki yabancılara satışla 
ilgili ayrı bir kararımız, hassasiyetimiz veya çekincemiz olur mu? Bu konuda bilgi verirseniz ve bir de özellikle 
Bakanlık personelinin döner sermayesiyle ilgili-müjdeyle ilgili- bir çalışmanız var mı, yok mu? Bu konudaki 
cevabınız da çok önemli. 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Bakan, buyurun. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Sayın Başkanım, çok teşekkür 
ediyorum. 
 
Özellikle Sayın Yalçın’ın sorusu; evet, bugün basında böyle bir haber yer aldı. Yani oradan özellikle son yıllarda 
getirilmiş bir kayıt yok. 
 
RIDVAN YALÇIN (Ordu) – Keşke olsaydı. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun)- Belki o, Türkiye’de, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminden kalma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün arşivlerinde yirmi üç ülkeye ait 
kayıtlar söz konusu. Sanıyorum o baz alınarak herhalde böyle bir haber yapıldı. Yoksa, oradan bir arşiv bilgi, 
oradaki kayıtlar buraya getirilmiş, böyle bir durum söz konusu değil. 
 
Sayın Tankut, özellikle vakıf arazilerle alakalı mevzuat bizim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgi alanı 
dışında olan bir konu. 
 
YILMAZ TANKUT (Adana) – Hükümet olarak… 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Bununla alakalı bilgi veremiyoruz ama 
konuyla alakalı, araştırıp, yazılı belki cevap verme imkanımız olabilir. 
 
Sayın Enöz, özellikle bu gayrimenkulün bulunduğu tapu sicil müdürlüğü veya olduğu yerdeki tapu sicil 
müdürlüğünden ancak satışlar yapılabiliyor. Bu teşkilat kanununda yaptığımız düzenlemeyle birlikte, 
düzenlemesi yapılarak, herhangi bir vatandaşımız, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, gayrimenkulün bağlı 
olduğu sicil müdürlüğü değil, herhangi bir sicil müdürlüğüne giderek bir başka yerdeki gayrimenkulün alım 
satım ve buna bağlı işlemleri yapabilir hale gelmiş olacak. Bu, teşkilat kanununda var, inşallah onun 
uygulamasına 2011 yılında başlayacağız.  
 
Bir diğer konu, yine bununla bağlantılı, özellikle bizim görevlendirdiğimiz, yetki verdiğimiz, Türk 
vatandaşlarımızın yoğun olduğu yabancı ülkelerdeki belli büyükelçiliklerimizin bulunduğu merkezlerde de, 
böyle bir eleman göndermemiz durumunda, burada da, Türkiye’deki gayrimenkullerini oradaki vatandaşlara alım 
satım işlemleri yapılabilir hale gelmiş oluyor.  
 
Sayın Çelik’in ifadesi, bu personelle… Soruyu şu anda tam not alamamışım.  
 
Sayın Işık, personelle alakalı bir personel indirimine gitmiş oluyor kadro anlamında. 17 bin çalışanı var Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün. 
 
BEHİÇ ÇELİK (Mersin) – Sayın Bakan, şimdi tapu sicil müdürlüğü unvanının içerisindeki “sicil” kelimesi 
çıkarılarak böylece bu unvanı uhdesinde bulunduranlar otomatikman boşluğa çıkacak. Sonra partizanca atamalar 
gelecek.  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Hayır, hayır. O anlamda bir düzenleme 
değil. Özellikle şu anda kullanılmayan, aslında, boş kadroları iptal etmiş oluyoruz. Yani fiilî olarak bir çalışanın 
azaltılmasına gidilmesi söz konusu değil.  



 
Toplam 10.056 iptal söz konusu ama 8.076 ihdas söz konusu ama bu bizim fiilî çalışanımızı azaltmıyor. Şu anda 
kadro olup da personelimizin bulunmadığı kadrolarla alakalı bir iptal, ihdas söz konusu.  
 
Sayın Paksoy, döner sermayeyle ilgili ben açıkladım, tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Özellikle Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları… Çok özverili bir mesai harcıyorlar. Hem bu kadastro çalışmaları 
için geçerli hem tapu sicil müdürlüklerinde çalışan personelimiz çok dikkatli, çok etkili ve verimli. 
Vatandaşlarımıza hızlı hizmeti verir hale geldik. Dolayısıyla ücretlerinde de, yaptıkları işin hassasiyeti, 
ehemmiyeti ve önemini de göz önüne aldığımızda ve nitekim mesela, özellikle sicil müdürlüklerimizde bir 
personelimiz sehven de bir yanlış işlem yapmış olsa, o gün-eğer bir gayrimenkul değişikliği ise bu- bir başkasına 
gayrimenkulün satılması şeklinde de olsa, bu anlaşıldığında, tespit edildiğinde, o çalışanımız vefat etmiş olsa da, 
mirasçılarına kadar sirayet eden bir sorumluluk altındalar. Dolayısıyla özellikle biz çalışanlarımızın döner 
sermayeden ilave bir pay almasını arzu ediyoruz. Bunların onları bu konuda daha motive edeceğini, bu emekleri 
noktasında onlara bir katkı olacağını da düşünüyoruz. Fakat burada şu anda Maliye Bakanlığımız, özellikle 
döner sermayesi olan kuruluşlarda bir bütüncül düzenleme yapıyor ve ümit ediyorum yakın bir zamanda inşallah 
bu yasalaşmış olacak. 
 
Diğer kurumlarda da bu tür beklentiler var. Bizim burada, bu teşkilat kanununda böyle bir düzenlemenin 
Hükümet kararı olarak uygun görülmediğini ifade etmek istiyorum ama çalışma gerçekleşecek. Şu anda Maliye 
Bakanlığı bu çalışmayı yapıyor.  
 
Sayın Çalış orman köylülerinin mağduriyetleri ve keçilerle ilgili bir kısım mağduriyetler olduğunu ifade etti. Bu, 
daha çok bizim Çevre ve Orman Bakanlığımızın uhdesinde olan bir konu. Oradan bilgi alıp yazılı olarak cevap 
verebiliriz. 
 
Yine, Sayın Cengiz’in “Gelibolu’da yabancıya mülk satışı, arazi satıldı mı?” diye bir sorusu oldu. Hemen şunu 
ifade etmek istiyorum: Özellikle yabancıya mülk satışında tarım arazisi veya arazi satışı söz konusu değil. 2005 
yılında yaptığımız düzenleme ile özel kişilere, yabancılara arazi satışı söz konusu değil çünkü bu yanlış 
anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Ancak yapı yani bir bağımsız bölüm, daire veya dükkan, iş yeri satın alabilir. 
Bu da karşılıklılık ilkesine göre yapılan bir satıştır. Yani Türkiye’den herhangi bir ülkenin vatandaşının mülk 
satın alabilmesi için bizim kendi vatandaşlarımızın orada satın alma şartlarıyla orantılı olarak karşılıklılık 
ilkesine göre bu yapılıyor. Aslında bu, bir siyasi tartışma konusu yapılabilecek bir konu olmaktan ziyade 
tamamen teknik bir konudur, yasalar çerçevesinde bu yapılmaktadır ama burada sayın milletvekillerimizin 
ifadesinde bulunan böyle başkalarına mülk satışı, yani bugün kendi ülke menfaatleri, yasalarımıza aykırı asla 
böyle bir şey söz konusu değil. Çanakkale’de de 177 taşınmaz satışı gerçekleşmiştir toplam bugüne kadar 
yabancılara mülk satışı kapsamında, ama bunların hiçbirisi arazi satışı şeklinde değildir. 
 
Diğer cevap veremediğimiz konular varsa tutanaklardan bakıp yazılı cevap vereceğiz. 
 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
 
Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. 
 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler de tamamlanmıştır. 
 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 
 
8’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, geliş sıralarına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alıyorum. 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 8. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
 
Mehmet Şandır  Behiç Çelik Beytullah Asil  Erdal Sipahi  Akif Akkuş  Alim Işık 



Mersin    Mersin   Eskişehir  İzmir   Mersin   Kütahya 
 
M. Akif Paksoy 
Kahramanmaraş 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatında görev yapan personele; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
gelirlerinden oluşturulan döner sermaye gelirlerinden en yüksek devlet memuru maaşının % 200-% 400’ünü 
geçmemek üzere, hiyerarşik duruma göre belirlemeye Genel Müdürün teklifi ile Bakan yetkilidir. 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan 502 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8. maddesinin 3. üncü fıkrasına aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 
 
Reşat Doğru 
Tokat 
 
 
Genel Müdürlük; Çalışanlarını, Tapu ve Kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde kasti olmayan hatalardan 
oluşacak mali sorumlulukları nedeniyle kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu 
sigorta pirimi döner sermayeden karşılanır. 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN – Hükümet katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen? 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Reşat Doğru… 
 
BAŞKAN – Reşat Doğru, Tokat Milletvekili. 
 
Buyurun Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 502 sıra sayılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili 
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu kadastro hizmetleri, vazgeçilmez nitelik gösteren, geniş kaynak ve ekipman gerektiren bir kurumdur. 
Tasarı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı ve görevleri değişmektedir. Kanunun daha teferruatlı 
bir şekilde değerlendirilmesinin ve Mecliste görüşülmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Neden denirse, 
daha önce çıkartılmış olan birçok kanun da yine bu şekilde süratli bir şekilde getirilmiş, akabinde de torba 
kanunlar içerisinde yeniden değerlendirilerek bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu kanunun da bu şekilde çok 
süratli bir şekilde getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Daha teferruatlı bir şekilde değerlendirilip de getirilmiş 
olsaydı belki de önümüzdeki birçok sorun da çözümlenmiş olurdu diye düşünüyorum.  
 
Tasarıyla kurum personelinin çalışma güvencesi kısmen kaybolmaktadır. Alt kadro çalışanlarının maaş ve özlük 
hakları günümüz şartlarına uygun olmamaktadır. Ancak üst görevlerde bulunanlara, unvanlı kadrolara ikramiye 
verilmekte, ücretler yükseltilmektedir. Bu durum da önümüzdeki zaman içerisinde acaba personel arasında bir 
çalışma barışını bozacak mı şeklinde düşünmek durumundayız.  
 



Tasarı ile döner sermaye oluşturuluyor. Bu durum, vatandaşların tapu ve kadastro hizmetlerine ödeyeceği 
masrafları artırabilir diye düşünüyoruz. Vatandaşlar acaba ek ödeme mi yapacaklar?  
 
Tapu kadastro hizmetleri süratle yapılması gereken hizmetlerdir. Halk arasında hizmetlerin yavaş yürütüldüğü, 
yavaş yürüdüğü şeklinde de şikayetler vardır.  
 
Döner sermaye ödemesi yapılırken hızlı, çalışkan, görevini en iyi yapan insanlar tercih edilmelidir. Döner 
sermaye, kim daha fazla para kazandırmışsa ona ödenmelidir diye düşünüyorum. Herkese eşit ödeme, üst 
unvanlı yöneticilere daha fazla ödeme de doğru değildir. Derecesi küçük olan memur ve çalışanlara 
performanslarına göre daha fazla ödeme yapılmalıdır. Döner sermaye dağıtımında, bugün, Sağlık Bakanlığı 
noktasında olsun veyahut da diğer noktalarda olsun çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğumuzu söylemek 
durumundayız. Aynı durumun ben Tapu Kadastroda da olabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da orada 
döner sermayeyi kazanan insanlara, kazandıran insanlara bunların daha farklı bir şekilde verilmesinin de daha 
doğru bir yöntem olacağını düşünüyoruz.  
 
Ayrıca bu kanunla, yurt dışında personel görevlendirilmesi geliyor. Son zamanlarda getirilen her teşkilat 
kanununda yurt dışı görevleri tahsis ediliyor. Bu kanun öncesinde görüşmüş olduğumuz, daha önceki Kredi ve 
Yurtlar Kurumuyla ilgili kanunda da aynı şekilde, yurt dışında yeni görevler tahsis ediliyordu, bu kanunda da 
Genel Müdürlüğün bazı görevlilerinin yurt dışında görevlendirilmesi yönlendiriliyor ve gösteriliyor. Yani 
neredeyse Dışişleri Bakanlığının görevlerinin bir vesileyle, çeşitli bakanlıklar nezdinde, genel müdürlükler 
nezdinde, kendilerine doğru kaydırılmakta olduğunu görüyoruz. Halbuki, bakınız, mesela Kredi ve Yurtlar 
Kurumuyla ilgili o kanunda bir TİKA marifetiyle o görevler yürütülebilir. Yine bununla ilgili görevlerin de bir 
Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından yürütülmesi acaba düşünülemez miydi? Yine bu kanunun içerisine acaba 
neden tapuların yeniden yapılandırılmasını koymadık?  
 
Şu anda ülkemizin her yerinde, köylerinde, şehirlerinde, kasabalarda çeşitli tapular vereseli tapular şeklinde 
bulunmaktadır. Bu tapulardan dolayı da insanlarımız çok büyük bir mağduriyet içerisindedir. İnsanlar mesela 
köylerindeki ürünlerinde afet geçiriyorlar, afet parası alamıyorlar çünkü tapular kendi üzerlerinde değil. Mesela 
hayvancılık kredisi almak istiyorlar, hayvancılık kredisi almak isterlerken bankalara gidiyorlar ve bankalara 
gittikleri zaman da, tapuların yine kendi üzerlerinde olmamasından dolayı büyük bir mağduriyet içerisinde 
bulunuyorlar. Yine, araziyi satmak istiyorlar, satışlarında çeşitli problemlerle karşılaşıyorlar. Bundan dolayı da 
bu kanunun içerisine veyahut da bundan sonraki gelecek olan kanunlar içerisine bu vereseli tapularla ilgili, çok 
parçalı tapularla, çok ortaklı tapularla ilgili bazı maddelerin mutlaka konması gerekir diye de düşünüyorum. 
 
Ayrıca, çeşitli noktalarda devlet, arazileri, gölet yapacağım, yol yapacağım veyahut vesaire şeklinde 
kamulaştırıyor. Bu kamulaştırmalar neticesinde de bunlar gerekli yerlerinde kullanılmıyor veyahut da başka 
manalarda kullanılıyor. O zaman yine mağduriyetler ortaya çıkmaya başlıyor.  
 
Bakınız, şu anda Tokat ilinde, merkeze bağlı Avlunlar beldesi diye bir beldemiz vardır. Avlunlar beldesinde, 
yine aynı şekilde Almus’un Çevreli kasabasında böyle bir durumla da… 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Doğru, sözlerinizi tamamlayınız lütfen. 
 
Buyurun. 
 
REŞAT DOĞRU (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Avlunlar beldesinde Musullu Barajı uzun yıllardan beri beklemektedir. Birçok siyasi parti, hatta şu andaki 
mevcut olan iktidarın milletvekilleri de Musullu Barajı’nın yapılması noktasında halka, köylüye söz vermişlerdir 
ancak şu ana kadar en küçük bir gelişme olmamıştır. Musullu Barajı’nın da süratli bir şekilde yapılmasını 
Avlunlar halkı bekliyor. Dolayısıyla, bu tür şeylerin yani kamulaştırma neticesinde kamulaştırılan veyahut da bir 
noktada halkın yararına bazı işler noktasında devletin kontrolüne geçen yerlerin mutlaka o kamulaştırma 
durumuna göre yapılması gerekmektedir. Musullu Barajı’nın veyahut da Çevreli Göleti’nin yapılması noktasında 
bu yönlü olarak halkın beklentilerinin olduğunu söylemek istiyorum.  
 
Önergemin kabulünü bekliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Doğru.  



 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 8. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
Mehmet Şandır (Mersin) ve arkadaşları 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatında görev yapan personele; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
gelirlerinden oluşturulan döner sermaye gelirlerinden en yüksek devlet memuru maaşının % 200-% 400’ünü 
geçmemek üzere, hiyerarşik duruma göre belirlemeye Genel Müdürün teklifi ile Bakan yetkilidir. 
 
 
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu? 
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE 
(İstanbul) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN – Hükümet katılıyor mu?  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz. 
 
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili. Buyurun Sayın Şandır. (MHP 
sıralarından alkışlar) 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın katılmadığı, Komisyonun 
katılmadığı bir önergeyi sizin takdirlerinize sunmak istiyorum. Bu önergenin içeriğiyle ilgili mutlaka muhatap 
olacaksınız, sizlere de soracaklar.  
 
Bakınız, getirilen bu teşkilat kanunu ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yeni yapılanmasında 8’inci 
maddede bir döner sermaye işletmesi kuruluyor. Bu hem Genel Müdürlükte hem de bölgelerde kuruluyor ve 
burada verilen hizmetlerden bir gelir alınarak bir döner sermaye işletmesi oluşturulacak yani kendi gelirlerinden, 
personelin çalışmasından oluşan gelirlerden bir işletme oluşturuluyor. Bu işletmenin kuruluşunda başlangıçta 4 
milyon Türk lirası bir sermayeyi zaten genel bütçeden veriyor, sonra Bakanlar Kurulu kararıyla da bunu 4 katına 
çıkarma imkanı oluyor, hatta 5 katına çıkarma imkanı oluyor. Böylelikle, verilecek hizmetlerden oluşacak bir 
bütçe oluşturularak bu hizmeti verecek personelin özlük hakları veya geliri geliştiriliyor.  
 
Değerli milletvekilleri, mülkiyetle ilgili tüm konularda hizmet gören devlet memurları sürekli olarak bir şaibenin 
altındadır, bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanlık bu kanunu çıkarırken, bu işletmeyi, bu döner sermaye 
işletmesini kurarken gerçekten doğru düşünmüş. Ama, bu Genel Müdürlükte çalışacak personele ayrım 
yapmaksızın yani performansına veya yaptırılacak ek hizmetlere bakmaksızın bu döner sermaye gelirlerinden bir 
pay verilmesini teklif ediyoruz. Bu bizim de teklifimiz, ilgili sendikaların da teklifi, hem Memur-Sen’in hem de 
Türk İmar-Sen’in teklifi. 
 
Bunu, aynı şeyi Karayolları Genel Müdürlüğünün teşkilat kanunu burada görüşülürken konuştuk, kabul ettik ama 
bunu tapu memurlarına vermeyişimizin bir gerekçesi yok. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak işte böyle bir 
önerge veriyoruz, diyoruz ki: Geliniz, oluşturulan bu döner sermaye gelirlerinden, bu döner sermayeyi 
emekleriyle oluşturan tapu memurlarına, tapuda çalışan, tapu kadastroda çalışan personele Genel Müdürün 
teklifi, Bakanın onayıyla bir pay verelim. Bunun nesini reddediyorsunuz, niye kabul etmiyorsunuz, bunu 
anlamıyorum. Yani bir devlet, bir bakanlık kendi personelinden neyi kıskanıyor, bunu anlamakta zorlanıyorum 
değerli milletvekilleri. 
 
Onun için, Bakanın reddettiği, Komisyonun kabul etmediği bu önergeyi sizlerin takdirine sunuyorum. Bunun 
neresinde yanlış var? Birinci husus bu. 



 
İkinci husus da, değerli milletvekilleri, bakınız, idarenin işlemindeki yanlışından dolayı vatandaşın bir 
mağduriyeti var. Değerli milletvekilleri, hepinizi ilgilendiren bir konu, hepinizin bölgelerinde yaşanan bir hadise, 
oy alarak vekili olduğunuz bu milletin, bu vatandaşın çok temel bir sorunu. Adama tapu vermişsiniz, o tapuyu 
yıllarca kullanmış, gün gelmiş tapusu iptal edilmiş. Tapuyu veren de devlet, iptal eden de devlet! İş mahkemeye 
intikal etmiş, mahkeme devletten yana kararını vermiş, ama bakıyorsunuz adamın hem tapusunu almışsınız 
elinden hem de mahkeme masrafları olarak yüklü bir meblağı da adama borç olarak yazmışsınız. Bu, zulüm 
değil mi değerli milletvekilleri, bu adaletsizlik değil mi? Bunu düzeltelim burada. Biz hukuk kuruyoruz. 
Kurduğumuz hukuk, eğer millete bir adalet dağıtmıyorsa, bir huzur vermiyorsa, bir imkan vermiyorsa, bunun ne 
anlamı var? Bu iki hususu burada düzenleyelim. Çünkü idare kendi kusurundan dolayı bir mağduriyet yaratmış, 
bu kusurun maliyetini devlet üstüne almak mecburiyetinde. Adalet bu, devlet olmanın gereği bu. Bunun 
formülünü biz bulmak mecburiyetindeyiz.  
 
Bunu ertelemenin anlamı yok. Şimdi Sayın Bakan diyor ki, “Bunu ileri kanunlarda düzenleyeceğiz.” Niye 
düzenlemiyoruz şimdi? Şimdi de kanun çıkarıyoruz değerli milletvekilleri. Bu, sizin de bölgelerinizin, sizin de 
seçmenlerinizin sorunu, vatandaşımızın sorunu; Mersin’in Erdemli, Silifke, Anamur, tüm o dağlarda dişiyle 
tırnağıyla toprağını ekerek, onuruyla o topraklarda yaşamak isteyen insanların elinden devlet kendi kararıyla 
tapusunu alıyor, arazisini alıyor. Almakla kalmıyor, bir de mahkeme masrafını üzerine yüklüyor. Bunun adı 
zulümdür değerli milletvekilleri. Buna gönlünüzün razı olmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Şandır, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
 
Buyurun. 
 
MEHMET ŞANDIR (Devamla)- Sayın Başkanım, gerçekten arkadaşların ilgisini çekmek için gayret 
gösteriyorum, ama millet dinliyor. Bu sorun halkın sorunu, bu sorun her bölgede insanımızın sorunu. Atadan 
öteden kalan toprağına, idare, bugün, bir gerekçe geliştirerek iptal davası açıyor, adamın tapusunu da elinden 
alıyor, üstüne bir de mahkeme masrafı olarak bir borç çıkartıyor. Bunu burada düzeltmemiz lazım değerli 
arkadaşlar, düzeltmezsek, yarın milletin yüzüne hep beraber bakacağız gittiğiniz yerlerde, ben size ifade 
ediyorum, bunu muhalefet olsun, siyaset olsun diye de söylemiyorum… Bu, bizim bölgelerin, özellikle o dağ 
köylerinin çok temel sorunu. Adam o dağda yaşamaya çalışıyor, siz elinden hem toprağını alıyorsunuz hem de 
üstüne bir borç yüklüyorsunuz. Gelin, bunu burada düzeltelim, geçici maddeyle düzeltelim. Ek madde olarak 
değil, geçici madde olarak düzeltmek mümkün. İşte, Adalet Komisyonu Başkanımız burada.  
 
Bu gerekçelerle bu önergeyi verdik, kabulünü istirham ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şandır. 
 
Sayın Bozdağ, bir söz talebiniz var. 
 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Yerimden Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN – Buyurun. 
 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkanım, tapu kadastro işlemleri yapılırken, tapu kadastro işlemlerini 
yürüten kamu personelinin yanlış tespitleri neticesinde, kimi yerlerde orman, kimi yerlerde hazine, vatandaşın 
üzerine tespit gören gayrimenkullerle ilgili tapu iptal ve tescil davaları açıyor ve davayı açan davacı kazandığı 
zaman da bunun mahkeme masrafları ve vekalet ücreti davalı üzerine yükleniyor. Tabii burada idarenin bir 
kusuru var, vatandaşın bir kusuru yok. İdarenin ihmal ve kusuru nedeniyle yapılan bir tespit, daha sonra başka 
bir idarenin açtığı dava neticesinde mahkemede vatandaşın aleyhine sonuçlandığında ortaya bir haksızlık çıkıyor, 
bunun düzeltilmesi lazım, biz de hemfikiriz. Ancak bu konuyla alakalı, bu kanun içerisinde bir düzenlemeyle 
bunu şu anda yapma imkanı yok. Biz, bu konuyu Adalet Bakanlığıyla, Maliye Bakanlığıyla ve diğer ilgili 
taraflarla görüşüp önümüzde çıkaracağımız bir yasa içerisinde değerlendireceğiz ve yasalaştıracağız ve bu 
haksızlığı ortadan kaldıracağız. Bu haksızlık yanlıştır, onu da önümüzdeki günlerdeki bir yasa içerisinde 
çıkaracağız. 
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 2011 seçimlerinden sonra hiçbir anlamı yok.  
 



BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – 2011’de değil, önümüzdeki ilk getireceğimiz yasalardan birinin içerisinde 
çıkaracağız efendim.  
 
Arz ediyorum.  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ.  
 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Anayasa ihlali yapıyorsunuz. Anayasa 125’e göre ihlal yapılıyor. Çok açık 
söylüyorum.  
 
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.  
 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.  
 
9’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
10’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
Geçici madde 1’i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
Geçici madde 2’yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
11’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
12’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.  
 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.  
 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.  
 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul 
etmeyenler… Kabul edilmiştir.  
 
Oylama için üç dakika süre veriyorum.  
 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı)  
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı açık oylama sonucu: 
 

“Kullanılan Oy Sayısı : 218   
Kabul : 214   
Ret : 4 (x) 

 
Katip Üye 
Harun Tüfekci 
Konya 

Katip Üye 
Murat Özkan 
Giresun” 

 
 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
 
  

http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil5/ham/b02101h.htm#_ftn4
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Mali Yılı Bütçesi. 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1983 Mail Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Programımıza göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Mali Yılı Bütçesiyle 1983 Mali 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
 
Grupları adına söz isteyen sayın milletvekillerini açıklıyorum: Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Hilmi Biçer, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan Altay, Anavatan Partisi Grubu adına Selim Koçaker.  
 
Şahısları adına: Sayın Şamil Kazokoğlu, Haydar Koyuncu, Abdurrezak Ceylan, Muzaffer İlhan, Coşkun Bayram, 
Metin Üstünel, Murat Sökmenoğlu, İsmail Saruhan, Hakkı Artukarslan söz istemişlerdir. 
 
Söz sırası itibariyle Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer'e söz veriyorum: 
 
Buyurun Sayın Hilmi Biçer. 
 
MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün Bütçesi hakkında düşünce ve görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle şahsım ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
İnsanlık için toprak çok değerli bir varlıktır. Toprak-insan ilişkileri insanlık tarihiyle beraber doğmuştur. Mülk 
sahibi olmak her insanın fıtratında vardır. Onun için bizde, «Dünyada mekan, ahrette iman» atasözü değerini her 
zaman muhafaza etmiştir. Yüce Milletimiz, adaleti de mülkün temeli olarak kabul etmiştir. 
 
İnsanlık için böylesine kıymeti ve hiçbir zaman vazgeçilemeyen varlık olan toprak daima ihtilafların da kaynağı 
olmuştur. Böylesine insanlık için değer ifade eden toprak ile ilgili sorunlar Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün denetiminde yürütülmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gayrimenkullerle ilgili her türlü açık ve tescil işlemiyle 2613 sayılı Kanun 
gereğince Belediye sınırları içinde şehir kadastrosu çalışmalarını, 766 sayılı Kanun gereğince de köy sınırları 
içinde tapulama çalışmalarını, devlet yönetiminde çeşitli maksatlar için kullanılan muhtelif ölçekli harita 
çalışmalarını yürütmekle görevli ve sorumludur. Hamdolsun, memleketimizin yüzölçümü oldukça geniştir. Bu 
husus da nazara alınırsa, bu genel müdürlüğün önemi bir kat daha artar. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kifayetsiz olan 3045 sayılı Teşkilat Kanunu ile belirtilen görevlerinin 
dışında zaman zaman yeni görevler de yüklendiği görülmektedir. Nitekim teknik sebeplerle yetersiz kalan ve 
uygulama niteliğini kaybeden kadastro veya tapulama paftalarının yenilenmesi gerekmiş; ayrıca 2981 sayılı İmar 



ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler Hakkındaki Kanun gereğince de çok 
büyük bir görev daha yüklenmiş bulunmaktadır. Sadece 1 milyon 250 bin gecekondu, 500 bin kaçak yapı ile 
ilgili kadastro hizmetleri, başlı başına bu genel müdürlüğü meşgul edecek vüsattedir. 
 
Adı geçen kanunun tatbikatı ile ilgili şikayetler ayyuka çıkmıştır. Vatandaşın parasını toplayıp, iş yapmayan tröst 
yeminli bürolar türemiştir. Bu büroların bankerlik dramını tekrar yaşatacağından endişeliyiz sayın milletvekilleri. 
 
Sayın Başbakanın, en geç 1 yıl içinde bu işlemlerin bitirileceği hakkındaki vaadini, diğer vaatleri gibi 
sabırsızlıkla bekliyoruz; inşallah, onları mahcup etmez. 
 
Genel Müdürlüğe bu kadar büyük hizmetler verilirken, bütçede bir tedbir getirilmemiştir. Bütçesindeki artış, 
enflasyon hızının altında kalacaktır; yani bu genel müdürlüğün bütçesinde azalma vardır. Biraz sonra bu kısma 
tekrar temas edeceğim. 
 
Konuşmamın başında, önemini belirtmeye çalıştığım bu genel müdürlüğün Hizmetlerinin hakkı ile ifa edildiği 
gün, Türkiye'de ihtilaflar her bakımdan asgariye, inecektir; çünkü ihtilafların kaynağının çok büyük bir kısmını 
toprak teşkil etmektedir. Zira, nüfus arttıkça, toprağa olan ilgi de aynı derecede artmaktadır. 
 
Yatırımlar, imar planlarının uygulanmaları, arazi ihtilaflarının çözümü, adil bir Emlak Vergisinin sağlanması, 
güvenlik önlemlerinin alınması kadastro çalışmalarına bağlıdır. Bu çalışmalar, aynı zamanda bütçeye de büyük 
bir gelir kaynağı sağlamaktadır; harçlar, emlak vergileri, vesaire gibi. 
 
İşte, böylesine önemli ve büyük hizmetler ifa etmesi lazım gelen genel müdürlüğün çalışmalarına kısaca bir göz 
atarsak; bütçe raporunda da belirtildiği gibi, kadastro çalışmalarına 1936 yılında başlanmıştır. Köylerde yapılan 
tapulama çalışmaları ise 1950'de başlamış, 34 senede planlanan hedefin yüzde 49'unu başarabilmiştir. Harita 
çalışmaları da çok noksandır. Bütün bu noksanlıkların nedeni, maddi imkansızlık ve kadro kifayetsizliğidir. 
 
Kalifiye elemanın yetiştirilmemesi meselesi, çalışmaları yavaşlatmıştır. Genel müdürlük, bu imkanlara göre, çok 
başarılı sayılabilir. Kalifiye elemanı kendi bünyesinde yetiştirme gayreti içindedir. Kadastro Lisesi ve kurslar bu 
ihtiyacı karşılayamamaktadır. Teknik üniversitenin kadastro mühendisi yetiştiren 4 tane fakültesi dahi bu ihtiyacı 
karşılamaktan uzaktır. 
 
Devlet hayatında bu kadar önemli yeri olan sahaya, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin daha fazla ilgi 
göstermeleri zamanı gelmiştir kanaatini taşıyorum. Eğer bugün, Türkiye'de çarpık bir şehirleşme varsa, bunun 
sebeplerinden bir tanesi de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hızlı gelişmeye ayak uydurma imkanı 
bulamamasıdır. Çalışmaların, kesinlikle hızlandırılması gerekir. Bu, nasıl olur?.. Kanaatimce bunun için özet 
olarak iki şart gereklidir. Bunlardan birisi, genel müdürlüğün bütçe meselesi; ikincisi de, ihtisaslı eleman ve 
kadro yetiştirme meselesidir. 
 
Değerli milletvekilleri, 1984 Yılı Bütçesi, 11,5 milyar |ira civarında olup, 8 milyarı gerçekleşmiştir. Bu 8 
milyarın gerçekleşmesi meselesi, öyle zannediyorum ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün az 
çalışmasından değil, Devletin bütçe üzerindeki harcamaları kısıtlamasından kaynaklanmıştır. 
 
1985 Yılı Bütçesi ise 14 milyar lira civarındadır. Biraz önce de değindiğim gibi, kendisinden bu kadar büyük ve 
çok hizmetler beklediğimiz genel müdürlüğün bütçesinde, enflasyon hızı da. nazara alınırsa, büyük ölçüde 
azalma vardır. Biraz önce eski Başbakanımız Sayın Bülent Ulusu Paşamızın ifade ettikleri gibi, binde 51'lik bir 
artma vardır. Bu artma ile hangi hedefe ulaşılır? Bu bakımdan endişe içerisindeyiz. Bunun üzerine, bir de 
personel kifayetsizliğini eklerseniz, bu, genel müdürlükten artık bir şey beklemiyoruz demek anlamına gelir. 
«Sen ne yaparsan yap, bu parayla başbaşasın» demekten başka bir anlam ileri sürülemez. 
 
İleri milletlerin gezegenleri parsellediği, neredeyse göklerin imarının düşünüldüğü bir zamanda, bizim genel 
müdürlük bu şartlarla hedefe kağnı arabasıyla gitmektedir. Almanya'da, ormanda ağaçların teker teker 
numaralandığını görünce, bu sahadaki geriliğimizi çok büyük bir üzüntü içinde müşahede ediyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, söz buraya gelmişken, ormanlık bölgelerin kadastrosundan da bahsetmek istiyorum. Bu 
konu, Orman Genel Müdürlüğünün görevi olmasına rağmen, bizlerin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bu 
konuyu, kısa da olsa dile getirmekte yarar görüyorum. 
 
Bilindiği gibi, ülkemizin çok büyük bir bölümü ormanlıktır. Tapulama elemanları köylerde tapulama 
faaliyetlerini sürdürürlerken, bazı köyleri atlamaktadırlar. Ne gariptir ki, bu köyler engebeli arazisi olan 



köylerdir. «Bu köye neden gelmediler?» diye sorulduğunda, «Burası orman olduğundan gidilememiştir» diye 
cevap alırsınız. Oysa ki, burada Orman Kanununun 1 inci maddesinde tarif olunan şekilde orman yoktur. Bu 
ayırmada ölçü nedir? Ben bugüne kadar bunu anlamış değilim. Yeri burası olmamakla beraber, kısaca bu konuyu 
biraz daha açmakta yarar görüyorum. 
 
Biraz önce arz ettiğim gibi, ülkemizin çok büyük bir bölümünü ilgilendiren bu konu, yanlış uygulamadan dolayı, 
özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bugün orman sınırları içinde kalan ve 100 seneden beri kültün 
arazisi olarak kullanılan bir kısım araziler, maalesef orman rejimine tabi tutularak tel örgü içerisinde 
bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde ecdadından kalan öyle evler vardır ki, ecdadı üzerine tapuludur, orman 
rejimine dahil olduğu için, mülk sahibi tel örgüden içeri girememektedir. İşte, bu vahameti gören bundan önceki 
hükümetler, özellikle Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi Orman Kanununu değiştirmiştir. Orman 
Kanununun 1 inci maddesi, orman vasfında olmayan arazilerin orman rejiminin dışına çıkarılmasını emretmiştir. 
Bugüne kadar bu tespite başlanmış ise de, çok yavaş yürümektedir. Bu orman tespitlerinin zamanında 
yapılmaması, kanunun amir hükmünün yerine getirilmemesi Türkiye'de arazinin verimini de düşürmektedir. 
Kültür arazisi olarak kullanılan yüzlerce, binlerce dönüm arazi şu anda ekilip biçilememektedir. İşte, bu 
bütçenin, özellikle kadastro kısmını tahlil ederken bunun belirtilmesinde de büyük yarar görmekteyiz. 
 
Muhterem milletvekilleri, arz ve izah eylediğim nedenlerle, Genel Bütçede Genel Müdürlüğe ayrılan pay çok 
azdır. Bulunacak bir formül ile bu bütçe mutlaka artırılmalıdır. Eğer artırma imkanı mevcut değilse, önümüzdeki 
1985 yılı içerisinde yapılacak kısıtlamanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinde yapılmaması yoluna 
gidilmelidir. 
 
İkinci konu, eleman meselesidir. Hiçbir yetkiliyle maalesef konuşmadım; ama bu teşkilatın 30 seneden beri 
yakınındayım, bu teşkilatı yakından bilen bir kişiyim. Burada devamlı surette bir kadro sıkıntısı vardır. Genel 
Müdürlük teknik bir kuruluştur; başında, kuruluşta yetişen tecrübeli elemanlara şiddetle ihtiyaç vardır. Bugün, 
bildiğim kadarıyla yöneticiler liyakatlidirler. Başarısızlık görülüyorsa, sebebi onların değildir. Genel 
Müdürlüğün bağlı bulunduğu bakanlığın değiştirilerek, bu bakanlığın meslekten gelen bir sayın bakana 
bağlanmasında isabet görüyoruz. 
 
Genel Müdürlük, teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve fakat istediği hizmeti verememenin üzüntüsü 
içindedir. Birinci Beş Yıllık Planda, tapulamanın 20 yılda bitirileceği ifade edilmesine rağmen, bu tempo ile 
Türkiye'nin tapulama ve kadastrosunun kolay kolay biteceğine de kani değilim. Zira, her gün yeni bir teknoloji 
ortaya çıkmaktadır ve bu teknoloji karşısında bir kısım çalışmalar da boşa gitmektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, tapulamaya muvazi olarak bir de tapulama-mahkemelerinden bahsetmek yerinde olacaktır. 
766 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına rağmen, bu mahkemelerde işler istenilen süratte yürümemektedir. 
Tapulama mahkemelerine bakan pek çok hakimler ek görevle bu vazifeyi ifa etmek zorundadırlar. Ayrıca, 
mahkemelerin yardımcı hizmetler sınıfında çalışan elemanlarına verilen yevmiyeler, harcırahlar sembolik bir 
manada kalmaktadır. Tatbikatta 15-20 sene süren arazi davalarına sık sık rastlanmaktadır. Ekseri yerlerde bu 
görevler, biraz önce arz ettiğim gibi, gerçek tapulama hakimleri tarafından yürütülmemektedir. Bu kanunun 
üzerine de Sayın Hükümetin eğilmesi zamanı gelmiştir. Mülkiyet davalarının uzaması ve çoğalması, yukarıda 
arz ettiğim gibi, cemiyet içinde asayişe de tesir etmektedir. İşte bu nedenlerle, memleketimizin çok önemli 
sorunu olan tapulamanın bir an önce bitirilmesi en halisane temennimizdir. 
 
Hep tapulamadan ve kadastrodan bahsettik; bu Genel Müdürlüğün bir de tapu müdürlükleri vardır. Bunların 
cemiyet içindeki fonksiyonları da çok önemlidir. Tapu işlemlerindeki muamelelerin basitleştirilmesini takdirle 
karşılıyoruz. Tapu dairelerinde evvelce görülen yığınakların şimdi görülmemesi, burada işlemlerin çok kolay 
halledildiğine hamledilemez. Bunun sebebi, vatandaşlarımızın alım gücünü ANAP iktidarının elinden almasıdır. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) Tapu daireleri artık birer virane şekline gelmek üzeredir. Çünkü, kimsenin 
alım gücü kalmamıştır. Böyle olmasına rağmen, bu dairelerde zaman zaman kadro sıkıntılarından 
bahsedilmektedir ve normal bir çalışma süresi içine girildiği zaman, mutlaka bu kadrolar eskisi gibi gene de 
kifayet etmeyecektir. Bu konuların da göz önünde bulundurulması yararlı olur. 
 
Tamamen teknik bir kuruluş olan Genel Müdürlüğün Bütçesi hakkındaki görüşlerimi, zamanın kısıtlılığını da 
nazara alarak, özetlemiş bulunuyorum. Yalnız, konuşmamı bağlarken çok önemli gördüğüm iki konu üzerinde 
durmak istiyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, bunlardan birisi şudur: Sayın Özal iktidarı, biliyorsunuz memlekette birçok tesisleri 
satmaya başladı; köprüden başladı; hisse senetlerini de kendileri aldılar galiba, bize düşmedi. 
 



BAŞKAN- Sayın Biçer, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi ile bu köprü satışının ne ilişkisi var? 
 
HİLMİ BİÇER (Devamla)- Onunla ilgili olduğunu göreceksiniz Sayın Başkan. 
 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun)- Keban'dan verelim size Sayın Biçer. 
 
HİLMİ BİÇER (Devamla)- Keban'dan hisse isteriz. 
 
Sayın milletvekilleri, bu tesislerin satılmasına paralel olarak, Tapu Kanununun, geçen gün biliyorsunuz 35 inci 
maddesini değiştirdik. Tapu Kanununun 35 inci maddesine ve çıkarılan kararnameye göre, Türkiye'de 6 Arap 
devletinin arazi ve emlak satın alma hakkı doğdu. O kanunun müzakeresi sırasında grubumuz büyük endişelerini 
belirtti; bu Kanunun kötü maksatlar için kullanılabileceğini ifade etti. Biz, aynı endişeyi muhafaza ediyoruz. 
Sayın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bu alım satım işlerinde tahkikat görevi düşüyor. Umarız ki, günün 
birinde Arap kisvesine bürünmüş bir Ermeni, İstanbul Boğazında bir kaşane satiri alıp, orayı karargah olarak 
kullanmasın. (MDP sıralarından alkışlar) İşte, bu konuda da sayın genel müdürlüğün dikkatini çekiyoruz. 
 
İkinci konu; gene birkaç gün önce bir kıyı kanunu çıktı. Muhalefetin bir kısmının tavsif ettiği gibi, buna «kıyı 
yağması» da deniyor. Bunun ne derece doğru olduğunu münakaşa etmek istemiyorum. Grubumuz, bu Kanunla 
ilgili görüş ve endişelerini uzun uzun belirtti. Ancak, burada sayın genel müdürlüğe gene bir görev düşüyor. 
Medeni Kanunun 641 inci maddesindeki, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin bu Kanundan 
istifade edilerek yağma edileceğinden korkuyoruz. Onun için, bir an önce sayın genel müdürlük bu 
kıyılarımızda, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri belirtmek üzere, kadastro faaliyetlerini 
hızlandırır ise, mutlaka bu memlekete çok büyük bir hizmet ifa etmiş olur. 
 
Değerli milletvekilleri, temennim, 1985 Yılı Bütçesinde yapılacak kısıtlamanın, biraz önce arz ettiğim gibi, bu 
bütçeye uygulanmaması suretiyle çalışma imkanı verilmesidir. 
 
Genel müdürlük bütçesinin memleketimize ve Aziz Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başta Yüce 
Meclis ve Sayın Bakan olmak üzere, bu kuruluşun yetkililerine başarı dileklerimle birlikte saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Hilmi Biçer. 
 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan Altay; buyurunuz efendim. 
 
HP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Samsun)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 1985 Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum; hepinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
 
Bütçe kanun tasarıları incelendiğinde görüleceği üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne her yıl artan 
oranda ödenek verilmiştir. Bu miktar, 1984 yılında 11 milyar 621 milyon Türk Lirası olarak öngörülmüş, bunun 
7 milyar 854 milyon Türk Liralık kısmı gerçekleşmiştir; arta kalan ödeneklerin neden kullanılmadığı 
açıklanmamıştır. 1985 yılında 14 milyar 139 milyon Türk Liralık ödenek öngörülmüş olup, Yüce Meclis her 
zaman bu genel müdürlüğün bütçe olanaklarını desteklemiştir; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de alet, 
personel ve parasal yönden geniş olanaklara kavuşturulmuştur. Buna rağmen, 1971 yılında 751 708 parsel, 1972 
yılında 734 625 parsel, 1975 yılında da 913 532 parsel olmak üzere, 1971-1975 yıllarında toplam 50 250 
kilometrekare alanın kadastrosu yapılmışken, 1984 yılında 7 500 kilometrekare alan ve 120 bin parselin 
kadastrosunun gerçekleşmesi beklenmektedir. Yani, geri tekniklerde daha büyük başarılar elde edilmişken, 
'hizmetler gittikçe geriye gidiyor, yarıya, dörtte bire düşüyor. Kısaca, artan olanaklara, teknik ve parasal 
takviyelere karşın, hizmetlerin artmayıp, düştüğü gözlenmektedir. 
 
1985 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu rapor ve tutanaklarında 1985 yılı hedefleri açıklık kazanmamıştır. Harita 
üretim alanında da 1984 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 12 600 kilometrekare üretimin de yetersiz olduğu 
açıktır. Yıllık toplam üretimin parsel veya kilometrekare olarak tasarıda açıklanıp, bu üretimin hangi ekip ve 
araçlarla elde edileceğinin de açıklanması gerekirdi. Şu andaki duruma göre kadastro hizmetlerinin yarıya yakın 
kısmı tamamlanabilmiştir. 
 
1984 yılı içinde, ayrıca 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatı Yasasıyla bu kuruluşa ek görevler verilmiştir. 
Genel müdürlüğün bu haliyle bu görevleri başarması olanaksız gözükmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
ve görüşmelerinde bu konuda hiçbir bilgi verilmemekle birlikte, Sayın Başbakanın bütçe eleştirilerine cevap 



bölümündeki açıklamalarına göte, bu yaşa uyarınca 17 bin kişiye tapu verilemiş, 35 bin kadar başvurunun da 
işlemleri tamamlanmak üzeredir. Bunların tamamlanmış sayılması halinde dahi yıllık üretim 50 bin dolayındadır; 
Oysa, 1 milyon 600 bin kişi 2981 sayılı Yasa uyarınca tapu almak için başvuruda bulunmuştur. 
 
Sorunların sabit kalması durumunda dahi, çözümü için en az 30 yıllık bir zamana ihtiyaç vardır. Denilebilir ki, 
diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde; örneğin İsviçre'de, Fransa'da durum bizden farklı değildir, onlar da ülke 
yüzölçümünün hemen hemen yarısı kadar kadastro hizmetleri yapmışlardır; ama arkadaşlarım, orada ayrı bir 
özellik vardır, arazilerin yüzde 1'i ihtilaflıdır, yüzde 99'u ihtilafsızdır, hak aramak oldukça kolaydır ve 
gerektiğinde polise müracaatınızla hakkınız kendinize teslim edilir. Ülkemizde ise, gayrimenkullerin yüzde 99'u 
ihtilaflıdır ve aşağıda açıklayacağım gibi bu davaların büyük yekûnunu bu davalar teşkil etmektedir. 
 
Hukuki hiçbir değeri olmayan, tamamen politik amaçlı tapu tahsis belgelerinin törenler düzenlenerek verilmesi, 
bu kuruluşumuzun politikaya alet edilmesine neden olmuştur. Tapu tahsis belgesi sahibi birçok vatandaşımızın 
gecekondu ve diğer yapılarının belediyelerce yıkıldığını sık sık görmekteyiz, Bu belgelerin hiçbir hukuki değeri 
olmadığı, bu şekilde kolayca anlaşılmaktadır. 
 
Vatandaşlarımız, bu belgeleri, Anavatan iktidarının, politikayı tapu kadastro hizmetlerine karıştırdığının birer 
anısı olarak kasalarında ve belleklerinde saklayacaklardır. 
 
Bu nedenle, 2981 sayılı Yasayı ilgilendiren yeminli özel bürolara da değinmek isterim. 
 
Hiçbir kontrole tabi olmadan çalışan bu kuruluşlar, halkın güvenini kaybettiği gibi, yok yere parasını da 
almışlardır. Belediyeler ve diğer kamu kuruluşları eliyle yürütülerek, gerektiğinde ücret karşılığı bu hizmetler 
yapılıp, dar gelirli kamu görevlilerine de pay ayrılıp, fazla çalışma ücreti ödenmek suretiyle sorun 
çözümlenebilirdi. Bu şekilde, bir kısım memurlarımızın durumları iyileştirilirken, Devlet, vatandaş İle karşı 
karşıya gelmezdi. 
 
Sorunlarını yeminli bürolarla çözmeye çalışan vatandaşlarımızın, yeminli bürolar görevlerini zamanında 
yapmadıklarından, mağdur olduğu görülmektedir. Oysa, Devlet bu hizmetleri kendisi görmüş olsaydı, zamanında 
yapılamayan hizmetlerden kendisi sorumlu olacak ve kendi yarattığı durum nedeniyle vatandaşımızı mağdur 
etmeyecekti. 
 
HAZIM KUTAY (Ankara)- Bize bir tane misal gösterin, üzerine gidelim, 
 
BAŞJKAN- Sayın Kutay, lütfen efendim. 
 
Devam ediniz konuşmanıza Sayın Altay. 
 
HASAN ALTAY (Devamla)- 2981 sayılı Yasanın kabulü, çarpık şehirleşmeyi ve gecekondulaşmayı, geri 
kalmışlığı kabullenmeyi tescil etmek demektir. Oysa, bu yörelerde yeni ve imarlı arsalar üretip müteahhide 
vermek veya Toplu Konut Yasasıyla birlikte ele almak suretiyle gecekondulaşma ve halkımızın sağlıksız 
koşullarda yaşaması önlenebilirdi. Yüksek bedeller karşılığı kendisine tapu verilmeye başlanan halkımız, gerçeği 
anladığında, politikaya alet edildiğini görecektir. 
 
Yukarıda belirttiğim gibi, çözümü 30-40 yıla varan sorunları çözülmüş gibi göstermek, vatandaşımızı şimdilik 
avutmaktır. Sorun çözülmemiştir, bu şekilde de çözülemez. 
 
Sayın arkadaşlarım, orman içi köylerinin sorunlarına da kısaca değinmek isterim; 
 
Çoğu, yiyecek ekmek bulamayarak doğa ile baş başa yaşamak durumunda olan orman içi köylümüz, dedesinden 
kalan toprağa sahip çıkamamakta, tapu alamamaktadır. 12 bin kadar köy ve köy nüfusumuzun 1/4 oranına yakın 
orman köylüsü, her an korku ve acz içindedir, Kendilerine hiçbir yardım yapılamazken, üstelik yıllardır 
kullandıkları topraklar ellerinden alınmak istenmekte ve taciz edilmektedirler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri sorunları kadar önemli sorunları bulunan orman köylüsünün, özelikle Karadeniz bölgesi orman 
köylüsünün sorunlarının, Hükümetin en önemli sorunu olarak ele alınıp, ivedilikle çözülmesi gerekir. 
 
Kendi yetiştirdikleri ağaçlardan bir dal kopardıklarında inim inim inletilen bu vatandaşlarımıza, varlık içinde 
darlık çektirmek işkencesine son verilmeli, ORKÖY kredilerinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı işçi alımlarında 
öncelik tanınması gibi tedbirlerle, hem kendilerini insanca yaşamak olanağına kavuşturmak, hem de ormanların 
tahripleri önlenerek, daha fazla orman ürünü elde edilerek, milli gelirin artırılması yoluna gidilmelidir. 



 
Çoğu kez, bir ziraatçı veya hukukçu üyenin bulunmaması nedeniyle, aylarca boş oturmak zorunda kalan onman 
kadastro komisyonları eliyle bu sorunu, yüzlerce yıl geçse çözmek olanaksızdır, 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle orman kadastro komisyonlarının koordineli çalışması veya tek kuruluş 
haline getirilerek, verimli hale getirilmesi zorunludur. 
 
Daha önce hak sahiplerine kadastro komisyonlarınca tapusu verileri bir kısım gayrimenkul, bilahara orman 
kadastro komisyonlarınca orman sayılmakta, bu nedenle vatandaşımızın Devlete olan güveni sarsılmakta ve 
mağdur edilmektedir. 
 
Sosyal güvencesi az olan halkımız, toprağına ve gayrimenkulüne en büyük güvence olarak bakmakta, bu nedenle 
cinayetler işlenmekte, kan davaları süregelmektedir. 
 
Ülkemizin en istikrarlı kesimi olan köylümüzün asıl sorunu ve istikrarsız davranışlarının kaynağı, kadastro 
çalışmalarının yetersizliğidir. 
 
Ülkemizde görülen davaların yüzde 70 kadarını arazi ve gayrimenkul davaları, yine kırsal kesimde cinayet ve 
yaralama olaylarının çoğunlukla nedeni gayrimenkul ihtilafları olmaktadır. Bu sorun çözüldüğünde, adliyenin 
yükü önemli ölçüde azalacak ve böylece kaynak israfı önlenecektir. 
 
Ayrıca, kamulaştırmada ve yatırımların gerçekleştirilmesinde yeterli harita ve kadastro çalışmalarının 
yapılmamış olması büyük engeller teşkil etmekte, geçen zaman maliyeti artırmaktadır. Tapusu olmayan köylü 
zirai kredi alamamakta, bu nedenle de üretim düşmektedir. Köylü geçinemeyip şehre indiğinde de, çarpık 
şehirleşmenin altyapı hizmetleri kaynak israfına neden olmaktadır. Gelişen ve şehirleşen ülkemizde tapu ve 
kadastro hizmetleri, sorunların en basında gelmektedir. 
 
Tapu kadastro hizmetlerini yürüten ehil eleman sıkıntısı çekildiği bir yana, bir kısım personelin keyfi davranışı 
ve rüşvet halen önlenememiştir. Bu sorunların da ivedi olarak çözümü gerekmektedir. 
 
Her türlü zor koşullarda iyi niyetle gece, gündüz çalışmakta olan, bir avuç diyebileceğimiz, başta sayın genel 
müdür olmak üzere, görevli tüm personele teşekkür etmekle birlikte, ülkemizin dağlar gibi büyük bir sorunu 
karşısında, dağlar delen Ferhat örneği, bu sorunun çözümlenemeyeceği de aşikArdır aşağıda açıkladığımız 
nedenlerle. 
 
1. Şehirlerdeki yerleşim düzeninin bozulmasına ve çarpık şehirleşmeye neden olduklarından, 
2. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki gayrimenkulleri belirlemeyip, bir avuç kişinin faydalanmasına terk 
ettiğinden, 
3. Arazi ile Bina Vergisinin adil olarak alınmasını önlediğinden, 
4. Vatandaşların taşınmaz mal karşılığı kredi almasını önleyip, üretimin düşmesine neden olduğundan,  
5. Orman kadastro komisyonlarıyla koordineli çalışıp, orman köylüsünün ıstıraplarına son verilmediğinden, 
6. Taşınmaz davalarıyla, taşınmaz ihtilaflarından doğan kavga ve cinayetlerin artmasını kısa zamanda 
önlemekten uzak olduğundan, 
7. 2981 sayılı Yasa ve özellikle tapu tahsis belgesi dağıtmak suretiyle politikaya alet edildiğinden,  
8. Geniş olanaklara sahip olmasına ve çok büyük sorunları olmasına karşı, verilen ödeneği dahi tam olarak 
kullanamayarak, sorunları çözmekte aciz kaldığı ve çok verimsiz çalışması nedeniyle Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesine Halkçı Parti grubu olarak olumsuz oy kullanacağımızı bildirir, saygılar sunarım. (HP 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Altay.  
 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selim Koçaker; buyurun efendim. 
 
ANAP GRUBU ADINA SELİM KOÇAKER (Tokat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü 1985 Yılı Bütçesi görüşmelerine başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
 
Efendim, günün geç saatlerinde sabrınızı zorlamadan konuşmaya çalışacağım. Yalnız, peşin peşin bir 
memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İktidar partisi grubu adına konuşurken, diğer parti mensubu 
arkadaşlarımın meseleye yaklaşımlarıyla bizim yaklaşımlarımız arasında uzun boylu bir fark olmadığını gördüm; 



bu da, bu Yüce Parlamento için fevkaladeliği olan bir olaydır. Ancak, bazı siyasi imajları da tabii ki sezinlemek 
mümkün, gerek bu tarafta oturan arkadaşlarım, gerekse bu taraftakiler, bu mesajların elbette farkındadır. 
 
Şimdi efendim, tabii konuşmacı arkadaşlarım Türkiye'nin şu aşamada, yani bugünkü güne göre kadastro 
uygulamalarında hangi düzeyde olduğunu gerekli pasajlar halinde Yüce Heyetinize sundular; bu bakımdan bir 
tekerrür haline gelmemesine ben azami özen göstererek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 
 
Sayın milletvekili arkadaşlarım, belki ifadede eksik kalırım, konuşmama dikkatinizi teksif etmek bakımından 
tapu- kadastronun bir tarifi ile konuya gireceğim. Bu bakımdan, önce ben genelde şöyle konuyu sunmak 
istiyorum: Osmanlı döneminde Türk insanının toprak- insan ilişkisi ne olmuştur; bunu, yine konuyu pek 
rakamlara boğmadan ifade etmeye çalışacağım. Cumhuriyet hükümetlerindeki uygulama ne olmuştur, 1984 
yılında neler yapılmıştır yahut yapılamamıştır? Yüce Heyetinizin kabul ettiği Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında tapu kadastro uygulamalarına dönük ne tür hedefler önümüze alınmıştır, bu hedeflere yetişme ihtimal 
hesapları nedir; bunların da üzerinde, ki biraz evvel vakıflar bütçesi görüşülürken pek gerilerdeydim, intikalde 
biraz geç kaldım, Sayın Turan Bayezit'in Sayın Devlet Bakanına bir suali olmuştu; o beni biraz etkiledi, daha 
ziyade evvelki konuşan arkadaşlar işin tekniklerine girdikleri için ben, şemayı bu platform üzerinde kurmayı 
yeğliyorum. 
 
Şimdi, konuşmanın methalini bu şekilde tayin ettikten sonra izninizle; bildiğiniz şeydir, ama yine bir tekrarında 
yarar görüyorum; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemleri 
ve 2613 sayılı Yasa gereğince belediye sınırları içinde kadastro çalışmalarını, 766 sayılı Yasa gereğince köy ve 
bucak sınırları içinde tapulama çalışmalarını ayrıca kalkınma için gerekli olan ve diğer kamu kuruluşlarınca da 
kullanılan çeşitli ölçekli harita çalışmalarım yürütmekle görevli ve sorumludur. 
 
Sayın arkadaşlarım, şimdi yine ifade etmeye çalıştığım gibi, hangi düzeyde şuradaki emredilen hükümlere 
yaklaşılmıştır? İşine dediğim gibi, işin siyasi yönünü ayıklayarak, samimi olarak ele alındığında, bu ifade edildi. 
Şimdi, sergilediğimiz bu mizansen içerisinde Osmanlı idaresindeki arazi uygulaması ne tür bir görüntü 
veriyordu; buradan konuşmalarımıza başlayalım. 
 
BAŞKAN- Sayın Koçaker, bir dakikanızı rica edeceğim. 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylaması için oylarını kullanmak isteyen 
arkadaş var mı; daha doğrusu oyunu kullanmadık arkadaş var mı? («Var» sesleri) Lütfen oylarınızı kullanınız. 
 
Sayın Koçaker, süreniz yarım saattir, ona göre bir tertip tarzı takibini rica ediyorum. 
 
SELİM KOÇAKER (Devamla) – Tabii, arkadaşların haklarını gasbetmem Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
SELİM KOÇAKER (Devamla)- Efendim, Osmanlı arazi sistemine baktığımız zaman, malumuAliniz, arazi, 
mülk, miri, vakıf, metruk ve mevat arazi olarak cins ayrımını görüyoruz. 
 
Şimdi, hepinizin bildiği gibi bu Batı hukukuna yahut modern hukuka diyelim bir esas teşkil eden unsur vardır. 
Yani Batı, Osmanlı arazi hukukundan birçok şeyler almıştır. Bu, bizim milli iftiharımızdır. 
 
Sayın Başkanın ikazları doğrultusunda, bir de arkadaşlarımın tefsiri doğrultusunda, bu konudan evvel Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 3045 sayılı Teşkilat Kanunundaki görevlerinin yanı sıra, 2859 sayılı Kanun 
gereğince teknik sebeplerle yetersiz kalan ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının 
yenilenmesi işlemlerini yapmasını da belirtmek isterim. Arkadaşlarım biraz boyutlu olarak değinmediler, burada 
bunu vurgulamakta yarar görüyorum. 
 
Sayın arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin kabul ettiği 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı yapılara 
uygulanacak uygulamalar vardır. Bu, 500 bini aşkın gecekondu ve 1 milyon 100 bin civarında 
olan kaçak yapılarla ilgili bir konuydu. Kanun geçmiştir; Anavatan Partisinin ipoteğinde olan bir konu değildir, 
Yüce Heyetinize mal olmuş bir konudur ve burada aşamalar kaydedilmiştir. Ben, bunun altını çize çize belirtmek 
isterim; ancak ışığı Anavatan Partisi yakmış, sahip çıkmıştır, birçok muhalefete mensup üyenin tasvibiyle de bu 
konu geçmiştir, buna millet olarak sahip çıkılmıştır, hep de sahip çıkmamız gerekir. 
 



Şimdi efendim, arkadaşlarım, zannediyorum ortamı hareketlendirmek için işi politikaya döktüler, ufak politik 
mesajlar verdiler. Ben, yine affınıza mağruren, bu konuya pek girmek istemiyorum. Yalnız, şunu belirtmek 
istiyorum: İmar affını tenkit eder mahiyette konuşan Hasan Bey arkadaşımız alınmasınlar; 2981 sayılı Kanunda 
belirtilen çalışma ve uygulamalara ağırlık ve öncelik verilerek hak sahiplerine muayyen tapu tahsis belgeleri 
verilmiştir. Bunu ben miktar olarak sunayım: 1.11.1984 tarihine kadar yaklaşık olarak 30 bin tapu tahsis belgesi, 
(Bunlar ciddi rakamlar) 17 500 tapu hak sahiplerine dağıtılmış olup, (Buna lütfen dikkat buyurun) 35 bin 
civarında da tapu dağıtılır hale gelmiştir. Bu beyanlar samimidir. Olaylara iktidar ve muhalefet olarak ne kadar 
müspet yaklaşırsak sonuçlar millet hayrına olur. Konu neyse, o şekilde millet kürsüsünde ifadede yarar görürüm 
kendi hesabıma. 
 
Şimdi efendim, Sayın Turan Bayezit’in Sayın Devlet Bakanımıza bir sualinden bahsetmiştim; bir Türk insanı, bu 
memleketin yurttaşı olarak benim göğsümü kabartan bir olaydı. 
 
BAŞKAN- Sayın Koçaker, milletvekili arkadaşlarımızın beyanına değil de, Genel Kurula hitap ediniz efendim. 
 
SELİM KOÇAKER (Devamla)- Tamam efendim, Genel Kurula hitap ediyorum; yalnız… 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Beyefendiye saygım vardır, söylesinler. 
 
SELİM KOÇAKER (Devamla)- Katiyyen efendim, tezyif değil, haddi zatında bir ilham kaynağı olmuştur Sayın 
Bayezit. Bakın, ben bunu açık açık ifade ediyorum. 
 
Sayın Milletvekilleri, bizim tapu kadastro kayıtlarımızı arşivlerimizi kontrol ettiğimiz zaman, 60 milyon 
Osmanlıca atik yazı tekniklerine göre kayıtlı ve saikin olduğunu görüyoruz. Siyakat ve atik yazı türünde 
Osmanlıdan intikal etmiş olan korkunç bir miras, bir kültür bu. Şimdi, bırakın 60 milyonu, bunun benzeri türde 
bir tek vesaike sahip olan bir devlet, inanın bunun yerine bir tarih inşa eder. Osmanlıdan gelen bu büyük 
Devletin köklerdeki sağlamlığı buradadır. Yani, Türkiye Cumhuriyet dönemine de intikal etmiştir, bir 
imparatorluk dönemi de yaşamıştır; birçok araz tebelleş olmuş, sarsılmıştır. Yalnız, ayağa kalktığı zaman çok 
daha kuvvetli ve zinde olarak kalkmıştır. Bunun dayanağı ise, bu arşivlerimizdeki zenginliklerdir; sosyal içeriği 
vardır, ekonomik yapısı vardır, burada bir devlet esprisi vardır. Ben, Sayın Bayezit'in ifadesi doğrultusunda 
konuyu geliştiriyorum; Vakıf kuruluşlarımızda da bu böyledir. Osmanlı saray arşivlerini tetkik ettiğiniz zaman, 
korkunç bir külliye ile karşı karşıya geliriz. Bizim dışımızda olanlar, hatta bizim kuşaklarımız, biraz da ihmal 
babında; camilerimizi, mescitlerimizi, kervansaraylarımızı, hanlarımızı, eskiden kalan hamamlarımızı tarihi eser 
olarak görürüz; halbuki bütün bunların dayanağı, o arşivlerimizde paha biçilmez kavramların dışına taşan 
büyüklükteki bu külliyelerdir. 
 
Sayın milletvekilleri, huzurunuza getirilen 1985 Yılı Bütçesindeki şu kadar milyar liralık rakam, son derece 
sönük ve cansız bir olay; ama bunun altında Türkiye olarak, Yüce Meclis olarak, ki burada duyarlığımızı 
müşterek varmak istediğimiz nokta şudur: 
 
Bu külliyeleri; Sayın Bakan da ifade buyurdular, sayın arkadaşımız biraz evvel sual tevcih ederken de işaret 
buyurdular, okuyacak elemanımız yok; yani bu atik yazıyı, siyakat tarzındaki Osmanlıca yazıyı gereği şekilde 
okuyacak elemanımız yok. Şimdi, olayı bütçenin şu kuru rakamlarının dışında de almamızda yarar görüyorum. 
Akademi seviyesindeki yükseköğretim kurumlarımıza görev düşer. Sayın genel müdürden bu konu hakkında bir 
fikir sormuştum, bana «Amerika'dan bir uzman geldi, bizim bu yazılarımızı güldür güldür okudu. Maalesef, 
Türkiye'de biz bunun taramasına girdiğimiz zaman, Milli Mücadelede madalya alan, gazilik unvanı alan birkaç 
tane ihtiyar 'geldi, meccanen bu işi yürüttüler. Yalnız şu anda o Amerikalının düzeyinde bunu okuyacak 
elemanın olmadığını üzüntü ile gözledik» dedi. 
 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Hükümetin aynı duyarlık içinde olacağı inancı elbette hepimizde hakim, 
Yükseköğretim kurumlarına bizim milli kültürümüzü, tarihle olan bağımızı, gücümüzü ortaya koyacak olan bu 
ana unsuru görev olarak vermek gerekmektedir. Üniversitelerde kürsü gerekir, öbür taraftan, milyonlarca adede 
varan bu külliye hakikaten bir kadro işidir. Bunun tetkiki ve bir de zamanın acımasızlığına karşı bunların 
muhafazası gereklidir. 
 
Sayın Genel Müdür beni sevindirecek bir konuya temas ettiler, «Kompüterize oluyoruz, mikrofilm düzeyine 
getiriyoruz» dediler. Yalnız, mikrofilmi almakla da bu iş bitmiyor; yani bunun bilgisayarlara depo edilmesi, ayrı 
bir program, plan olarak ele alınması, bu eserlerin muhafazası bakımından çok elzemdir. Bu, bir milletin 
tarihidir. Bu külliyeden evvelki tarih de burada yatar. Bu külliye, bugünkü Cumhuriyetin teminatıdır, bundan 
sonraki kuşakların ışığıdır. 



 
Ben işi fazla uzatmayayım, tahmin ediyorum Sayın, Başkan şimdi beni ikAz edecekler. (HP sıralarından «Etmez, 
etmez» sesleri) 
 
Efendim, izin veriyorsanız, önce Sayın Başkandan izin istihsal edeyim. Sayın Başkanım, zamanım varsa 
konuşayım. 
 
BAŞKAN- Vaktiniz var efendim, buyurun. 
 
SELİM KOÇARER (Devamla)-- Teşekkür ederim. 
 
Arkadaşlarım, inanın, bu konuyu, şurada görüştüğümüz bütçeye tahsis edilen rakamların üstünde tutmak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi, «1985 Yılı Bütçesine, şu konuşmadan esinlenerek Hükümetten bir şey talep edebilir 
miyiz?» şeklinde bir düşünce belki hatırınıza gelebilir. Yalnız, Türkiye'nin 1984 ve 1985 yılı iktisadi 
konjonktürü gereği, biliyorsunuz bir bütçe dengelemesi yapılmıştır. Muayyen müşkülleri vardır Türkiye'nin, bu 
dengeleme içerisinde bu konuyu son derece boyutlu ele almak, bence biraz zor olacaktır; Sayın muhalefet partili 
üyemiz Hilmi Biçer Beyefendi de aynı ifadeyi kullandı. Yalnız, işin parasal yönüne gitmeden; yani kurumlarımız 
bazında işin muayyen ateşlemesini yapmak imkanımız var. Üniversitelerimiz bunu görev edinmeli, bu konuda 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ciddi bir kürsü kurmalı, ciddi bir araştırmaya girmeli. Bu külliyelerimiz çağın 
gerçeklerine göre kompüterize edilmeli; yüzlerce yıl ileriye bu eserler intikal etmeli. 
 
Benim Hükümete ifade etmek istediğim, temenni mahiyetinde hatırlatmak istediğim hususlar bundan ibaret. 
Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, tekrar hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Koçaker.  
 
Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerinde oyunu kullanmayan var mı? («Var» sesleri) 
 
Bu ikinci ikazımız, lütfen oyunu kullanmayanlar kullansın. 
 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAATTİN FIRAT (Muş)- Söz istiyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Sayın Komisyon, şahsı adına konuşacak arkadaşlar var, isterseniz onlardan sonra takdim edelim size. 
 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAATTİN FIRAT (Muş)- Bir teknik açıklama yapmak için söz 
istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAATTİN FIRAT (Muş)- Sayın Başkan, .sayın milletvekilleri; 
sözüme başlamandan evvel, Plan ve Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin saygı ve selamlarımı iletirim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, hazırlayıp takdirlerinize arz ettiğimiz raporda da 'görüldüğü üzere, 3 
önemli görev verilmiştir. Bunlar; 2613 sayılı Yasa gereğince belediye sınırları içerisinde kadastro çalışmalarını 
yapmak, 766 sayılı Yasa gereğince köy sınırları içerisinde tapulama çalışmalarını yapmak ve ayrıca harita 
işlemleriyle ilgili görevleri ifa etmektir.  
 
Sayın milletvekilleri, raporumuzda açık bir şekilde izlendiği üzere, burada ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi görüşülürken, muhalefet ve iktidara mensup sayın 
milletvekillerinin üzerinde ittifakla dile getirdiği bir hususu, bir temenniyi burada vurgulayarak zapta geçmesini 
sağlamak istiyorum. 
 
Konu şu: Kadastro çalışmalarıyla ilgili (Raporu okuduğunuz zaman açıkça görülmektedir) kalkınma planlarında, 
şehirlerde 5 milyon parselin kadastrolanması hedef olarak verilmiştir. Yine raporda görüleceği üzere, 1.1.1984 
tarihi itibariyle 2 milyon 709 bin parselin kadastro işlemi tamamlanmıştır. Dolayısıyla, yüzde 54 oranında 
gerçekleşen bu işlem, yüzde 46 oranında henüz bitirilememiştir Türkiye genelinde ve kadastro çalışmaları büyük 
ölçüde mevzii şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla, Hükümet ilgililerinden ve yetkililerinden aldığımız bilgiye 



göre, bütün Türkiye'deki; şehirlerdeki, belediye hudutları içerisinde kadastro çalışmalarının bitirilmesi, bu 
tempoyla ancak 32 yılda mümkün olabilmektedir. 
 
İkinci bir husus ise; köy kadastrosu veya köyde tapulama işlemlerinin bitirilmesi için, yine önümüzdeki raporda 
görüldüğü gibi, kalkınma planlarında 410 bin kilometrekarelik alan hedef olarak verilmiş; ancak 'bugüne kadar 
bunun 201 901 kilometrekaresinin tapulama işlemleri bitmiştir. Bu da yaklaşık yüzde 49 oranına tekabül 
etmektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, yine ilgililerden almış olduğumuz bilgiye göre ve burada da açıkça görüldüğü üzere, bu 
tempoyla devam edildiği takdirde, aşağı yukarı 40 yıllık bir zaman zarfında, ancak Türkiye'deki bütün 
köylerdeki tapulama işlemleri bitirilebilecektir. Görüldüğü üzere, tamamiyle bir kuşak boyu; yani şu anda devam 
eden bir kuşak belki bunun neticelerini görmeden ölecektir. 
 
Sonuç: Şu Tapulama işlemleri ve kadastro işlemleri, mülkiyete dayalı olan unsurlar, sürüncemede kaldığı sürece 
büyük huzursuzluklara yol açmakta, büyük ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Bunun bir an önce bitirilmesinde, 
en son ve modern teknikleri kullanmak suretiyle bu sürelerin azaltılmasında memleket açısından fevkalade yarar 
olduğu kanaati içindeyiz. 
 
Yine ilgililerden almış olduğumuz rakamlara dayalı olarak, 1982 rakamlarına göre, bunun bir bütün olarak ifa 
edilebilmesi için 141 milyar liraya yakın bir masraf unsuru söz konusu olmaktadır. 
 
Teknikler neler olabilir? Çeşitli teknikler vardır: Uçaktan çekilen fotoğraflardan elde edilecek paftalar üzerinde 
çalışmalar yapmak suretiyle yapılabilecektir. Bu nihayet uzmanların işidir; ama hu paranın mutlak surette, 
memleketin faydası açısından, sosyal huzursuzlukların giderilebilmesi açısından kullanılabilmesi bir temenni 
olarak sunulmuş. Bu temenniyi, zapta geçirilmesi için huzurunuzda özellikle bir defa daha teyiden arz etmek 
istiyorum. 
 
Beni satırla dinlediğiniz için, Plan ve Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
 
Şahsı adına Sayın Kazokoğlu konuşacaklar. 
 
Sayın Kazokoğlu, lehinde mi aleyhinde mi konuşacaksınız efendim? 
 
A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu)- Lehinde konuşacağım Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurunuz efendim. 
 
A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu)- Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; taşınmaz mallarla ilgili her 
türlü akit ve tescil işlemleriyle, kadastro, tapulama ve harita çalışmalarını yürütmekle görevli ve sorumlu Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Yılı Bütçesi önümüzde bulunmaktadır. 
 
Adı geçen genel müdürlüğün 1985 Yılı Bütçesi, cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları 
toplam ödeneği olarak 14 139 445 000 liradır. 
 
Diğer yandan Devlet bütçesine yaklaşık 50 milyar liralık gelir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışmalarıyla İlgili vergi ve harçlardan elde edilmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 26.9.1984 tarih ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunundaki görevleri yanı sıra, 
2859 ve 2981 sayılı kanunlar gibi başka kanunlarla da önemli teknik ve sosyal görevler üstlenmektedir. Medeni 
Kanun, Borçlar Kanunu gibi özel hukuk hükümlerini uygulayan bir kamu kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, 1985 yılında Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ilke ve politikalarına uygun olarak, kalkınmada 
öncelikli ilere ağırlık vererek çalışmalarını sürdürecektir. 
 
Sosyal ve teknik nitelikteki çalışmalarını etkin ve süratli bir şekilde yürütebilmesi için yapılan yeniden 
düzenlemeyle, adı geçen kuruluşa 1 500’ü bloke edilmiş vaziyette 4 406 ek personel kadrosu ihdas edilerek, 
toplam 16 628 kadroya ulaşılmıştır. 
 



Halen köylerde tapulama müdürlüğü, şehirlerde kadastro müdürlüğü, tapu sicil müdürlüklerine bağlı tapu fen 
amirlikleri vasıtasıyla yürütülen teknik çalışmalar, tek bir müdürlük altında, «kadastro müdürlüğü» unvanıyla 
birleştirilerek, rasyonel bir çalışma sağlama imkanı ortaya çıkacaktır. Bu şekilde, aletler, araçlar, personel 
birleştirilmiş, işlemler sadeleştirilmiş olmakla, hizmetler daha 'güçlü ekiplerle, daha kısa zamanda yerine 
getirilmiş olacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mesleğe nitelikli personel kazandırmak amacıyla, hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitime ayrıca önem verilmektedir. Bütçesine 1985 yılında 100 milyon liralık ödenek konan, kapasiteleri 
artırılan tapu ve kadastro meslek lisesi, tapulama ve fotogrametri ile tekamül kursları yanında, Gazi 
Üniversitesine bağlı Ankara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokuluna ilaveten, 1984-1985 öğretim yılında 
öğretime başlayan İzmir'deki benzeri yüksekokul, amaçlara uygunluk bakımından ümitli olmamızı haklı gösteren 
olaylardır. 
 
Evvelce kadrosunun yüzde 44'ü ilkokul mezunu olan teşkilatın eğitim düzeyi giderek yükselerek, günümüzde bu 
oran yüzde 4 seviyesine inmiş bulunmaktadır. Bu sonuçta, mevcut personelin fark İmtihanlarını vererek tahsil 
durumlarını yükseltmelerinin teşvik edilmiş olmasının da önemli rolü vardır. 
 
1985 Yılı Bütçesinin (H) işaretli cetvelinin, arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlara ilişkin 2 sayılı 
cetveliyle, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı, kadastro müdürü ve kadastro müdür yardımcısı, kontrol 
mühendisi ve kontrol memuru, kadastro şefi, mühendis, tapu azası, fen memuru, teknisyen, posta tapu memuru, 
sicil memuru, sicil kAtibi, daktilograf, şoför, yardımcı hizmetler sınıfı personeli ve diğer hizmetli gibi, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü personelinden köylerde hizmet görenlerle, 8.3.1984 gün ve 2981 sayılı İmar Affı 
Kanunu uygulamasında çalışanlara ödenecek günlük tazminatların yarısının da ek olarak ödenmesi sağlanmıştır. 
Bu duruma ilave olarak, yine aynı cetvelde «yukarıda sayılan personelden, köylerde birlik merkezinde 
geceleyenlere, bu suretle bulunacak miktarın yarısı ilave olarak ayrıca ödenir» denmektedir. 
 
1985 Yılı Bütçesine hizmet binaları için konan 600 milyon Türk lirası ödenek ile tapulama, kadastro, harita, 
yenileme ve imar affı çalışmaları için 237 sayılı Kanuna göre 1985 yılında satın alınacak muhtelif tipte 75 adet 
taşıt aracı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmalarına önemli ölçüde güç ve etkinlik verecek 
faktörlerdir. 
 
Karakaya ve Atatürk Barajları gibi önemli projelerin tüm kadastro ve harita işlerini bitirmiş olan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, 2 uçağı ve 20 kıymetlendirme aletiyle, yılda 15 'bin kilometrekare alanın haritasını 
yapma gücündedir. Her ne kadar ülkemizin yarısının kadastrosu yapılamamış ise de, artık toprağa bağlı 
yatırımlarda darboğaz bulunmamaktadır. 
 
Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, yeni adıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
kamulaştırmaya yönelik harita ve kadastro ihtiyaçları rahatça karşılanabilmektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 yılında mikrofilm sistemine 
geçecektir. Bilgisayar destekli elektronik ölçme aletleri satın alabilmek için 120 milyon lira ödenek konmuştur. 
Söz konusu elektronik aletleri kullanmak için üniversite ile yakın işbirliği yapılmaktadır. Bunların sonucu, 
çalışmalarda önemli ölçüde sürat kazanılmış olacaktır. 
 
766 sayılı Tapulama Kanunu ile 2613 sayılı Kadastro Kanununun birleştirilmesi çalışmalarının son safhaya 
gelmiş olması sevindirici bir olaydır. Yüce Meclisimizce kabul edildiği takdirde, tapulama ve kadastro 
konularında tek kanun uygulanacak, bir araya getirilmiş personel, araç ve ölçme aletleriyle daha güçlü olarak 
teşkil edilecek taşra örgütleri vatandaşımıza büyük kolaylıklar getirmiş olacaktır. Aynı zamanda mahkemelere 
başvurular da bu suretle azalmış olacaktır. 
 
Esasen Tapu Kanununda yapılan değişiklikle tapu, ipotek işlemleri basitleştirilmiş vaziyettedir, tapu işlemleri 
bir, iki saat içinde tamamlanabilmekte, şahit, dilekçe, iş takipçisi gerekmemektedir. İpotek karşılığı kredi almak 
isteyen esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz, işadamımız gereksiz masraf ve bürokratik işlemlerden 
kurtulmuştadır. Benzeri işlemlerin daha da basitleştirilmesi yolundaki çalışmalara 1985 yılında da devam 
edilecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime burada son verirken, hepinize derin saygılar sunar, bütçenin 
hayırlı, uğurlu olmasını dilerim, (Alkışlar)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kazokoğlu.  



 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. 
 
Oy verme işlemi sone ermiştir. 
 
(Oyların ayrımına başlandı) 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Sayın Başkan söz istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Başkan, aleyhinde söz vermeyecek misiniz? 
 
BAŞKAN- Vereceğiz efendim, Hükümet söz istediği için öncelik alıyor. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- O zaman Hükümet bir milletvekilini eksik konuşturuyor efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında burada 
konuşan arkadaşlarımıza teşekkürü, ifası gereken bir borç telakki ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 
 
Ben konuşmamda teknik olarak cevap verilmesi gereken hususlara değil, burada tenkit mahiyetinde olan ve biraz 
da siyasi olan sorulara cevap vermek için huzurunuzdayım. 
 
Konuşmama evvela yeminli bürolardan başlamak istiyorum. «Yeminli büroların bir banker faciası yaratacağı» 
ifade edilmektedir. Bu böyle değildir arkadaşlar. Banker faciası yaratmayacağı gibi, Türkiye'de Özal 
Hükümetinin birçok noktalarda açtığı yepyeni bir kapı gibi yepyeni bir tatbikattır ve bunun çok müspet neticeleri 
de alınmıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Tapuya da politikayı soktunuz ya Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI ISUDI TÜREL (Devamla)- Sayenizde sokuyoruz efendim politikayı. 
 
Sayın Başbakanımız, burada müteaddit defalar tapuların 1,5 yıl içerisinde verileceğini ifade etmiştir. Bir 
arkadaşımız da: «Özal Hükümetinin her vaadi gibi bu vaadinin de boş çıkmasından endişe ediyoruz» demiştir. 
Bundan üç gün evvel Sayın Başbakanımız, burada, hiçbir vaadimizin boş çıkmadığı gibi, hepsinin ifa edildiğini 
teker teker izah etmiştir. Burada da 1,5 sene içerisinde mutlaka tapular verilecektir ve bundan biz değil, inşallah 
siz mahcup olacaksınız; fakat vatandaşlarımız mutlu olacaktır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
Haddi zatında verilecek tapu adedi 1,5 milyon değildir. Bunların 1 milyon 100 bin tanesi zaten hisseli tapu 
olanlardır. Geriye kalanı da müstakil tapusu olmamaktan mütevellit ve imar mevzuatına aykırı yapılmış 
inşaatlara verilecek olan müstakil tapudur. Bu, Tapu Kadastro Teşkilatının ilave bir gayretiyle, kendi 
hizmetlerini aksatmadan kendi özverisiyle ve verilecek fazla mesai ile mutlaka temin edilecek, dolayısıyla bu 
vatandaşlarımız da huzura kavuşacaklardır. 
 
«Tapu kadastro çalışmalarının kağnı arabası süratiyle yürüdüğü» ifade edilmiştir; doğru değildir arkadaşlar. 
Evet, yapılan iş belki az gözükmektedir. Yalnız tapu kadastro ile sadece Meclis kürsüsünden tenkit etmek için 
alakadar olmak yerine işiyle alakadar olarak buraya çıkılmış olunsaydı, bunun doğru olmadığını çok iyi takdir 
ederlerdi. Bunu söylememin sebebi şudur: Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha ziyade şehirlere yakın, 
kasabalara yakın köylerde yapılmış ve geriye dağ köyleri kalmıştır. Ben de bunun içerisinde çalıştım ve birlik 
merkezinden (Köydeki birlik merkezinden bahsediyorum, kasabadaki birlik merkezinden çok daha fazla mesafe 
alır) arazinin başına yayan olarak gitmek bir saat almaktadır; çünkü oralarda vasıta pek işlememektedir. Bundan 
mütevellit yapılan iş az gibi gözükmekle beraber, dönüm ve parsel adedi itibariyle eskisinden çok az bir 
düşüklük vardır; bu fevkalade normal bir düşüklüktür. Yani teknik tabirle tecvizi hata içerisinde mütalaa 
edilebilecek bir düşüklüktür, yoksa bariz bir düşüklük değildir. 
 



Ayrıca, vaatlerini yerine getirmediğini veya getiremeyeceğini ifade ettiğiniz Özal Hükümeti, bu sene 4 bin küsur 
yeni kadroyu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermek suretiyle bu hizmetleri çok daha hızlı görülür bir 
hale getirecektir. Bunu da burada ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- İyi de bunda heyecanlanacak ne var? 
 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop)- Kadro almakla bu kadar heyecanlanmaya gerek yok Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Heyecanlanıyorum efendim; çünkü hizmet heyecanı ile dolu 
olduğumuz için heyecanlanıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O heyecanı duymayanlar 
hizmeti yapamazlar. 
 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop)- Fazla heyecan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Fazla heyecan da iyidir efendim. 
 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENİM BAKANI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)- Formdayız yani, formdayız. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Sayın Bakan, lütfen teknik konulara girelim. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, yapılan tenkitlere cevap vermek bizim vazifemizdir. 
«Tenkitlere cevap vermediniz» diye sonra bizi muaheze edersiniz. 
 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop)- Biz de heyecanlanıyoruz. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Siz de heyecanlanabilirsiniz efendim, o aşkı, o hizmet aşkını 
duyarsanız mutlaka siz de en az bizim kadar heyecanlanırsınız, merak etmeyin. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Hizmetleri dinleyelim Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Hizmetleri de söylüyoruz efendim, söylüyoruz hizmetleri de, 
 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon)- Biz konuşurken «bağırıyorsunuz» diye ikaz ediyorsunuz da onun 
için. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, belki duymazsınız.  
 
BAŞKAN- Efendini lütfen dinleyelim, lütfen dinleyelim efendim. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Sayın Bakan Genel Kurulu tahrik ediyor, sorumluluğu kendisine 
aittir. 
 
BAŞKAN- Genel Kurulda bütün mesuliyetini müdrik milletvekili vardır, .tahrik olmazlar efendim. Bütün 
milletvekilleri mesuliyetlerini biliyorlar efendim.  
 
Buyurun, devam edin efendim. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim burada bir sözü daha ifade etmek istiyorum: Biz, yine 
Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi, hizmetlerimizin sevabına ve günahına katlanmaya razıyız efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
 
Orman kadastrosuyla kadastro hizmetlerinin birleştirilmesi için temennide bulunuldu. Bu bizim de idealimiz olan 
bir şeydir ve kanun teklifi hazırlanmaktadır. Yılbaşından sonra inşallah Yüce Meclise sunulacaktır. 
Tasviplerinizle ve tenkitlerinizle en iyi hale getirilerek inşallah buradan çıkarılacak ve böylece kadastro, 
tapulama ve ormanla olan ihtilafların tek bir kanunda toplanması temin edilmiş olacaktır. 
 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop)- Sayın Bakan politika yapıyorlar. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Politikacıyız zaten, gayet tabiidir.  
 



«ANAP iktidarının vatandaşların alım gücünü düşürdüğü, dolayısıyla kadastro işlemlerinde düşüklük olduğu» 
ifade edildi; bu ifade de doğru değildir. 1983 senesinde 1,5 milyon muamele olmuştur, 1984 senesinin ilk 10 
ayında 1 milyon 380 bin muamele olmuştur; son iki ayla beraber en az eski seviyesini bulacaktı. Bu iddia da 
havada kalmaya mahkûmdur. 
 
1983 senesinde yanılmıyorsam, 11,6 milyar lira direkt hasılat temin edilmiştir. 1984 senesinde de 16 milyar 
liranın üzerinde bir tahsilat yapılmıştır. Bu direkt olarak aldığımız vergidir, dolaylı olarak daha fazladır. 
 
Körfez ülkelerinin mütekabiliyet esası dikkate alınmadan mal almaları hususu fevkalade haksız tenkitlere 
uğramaktadır. Bugüne kadar, kanunun çıktığı tarihten bugüne kadar 78 tane müracaat olmuştur. Bunların 
tahkikatları devam etmektedir. Arkadaşımız, «Tapu Kadastroya bunların iyi tahkik edilmesi görevi düşmektedir» 
dediler, bunun tahkikatı bize ait değildir efendim. Bunun tahkikatı ilgili makamlara, askeriyeye ve emniyete 
aittir. O makamlardan müspet cevap aldığımız takdirde satışına müsaade edilmektedir; bizimle ilgili değildir. 
Biz, ayrıca gereken ihtimamı da göstermekteyiz. 
 
«Kıyı Kanunu dolayısıyla kıyıların yağma edileceği ve ANAP iktidarının kıyı yağmasına müsaade ettiği» zaman 
zaman dile getirilmiştir. ANAP iktidarı kıyı yağmasına müsaade etmediği gibi, şimdiye kadar hiçbir iktidarın 
çıkarmadığı ve Anayasada kati surette ifade, edilen tarzda «Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır» 
diyerek kanun çıkarmıştır. 
 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas)- Anayasa gereği. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Evet efendim, Anayasa gereği olarak. 
 
Ayrıca orada bahsedilen 10 metrelik şeritten sonra bina yapma imkanı, denize 10 metre mesafede bina 
yapılacağının işareti değildir. Evvela kıyı şeridi geçirilecektir, kıyıdan sonra sahil şeridi geçirilecektir. Bu, benim 
memleketim olan Antalya'da 150 metreden aşağı değildir. Antalya'da 150 metreden önde bina yapılmasına 
müsaade edilmeyecektir. Jeolojik yapı da dikkate alınarak kıyı kenar çizgisinden sonra geçirilecek olan 10 
metrelik sahil şeridinden sonra bina yapılacaktır. Bunu çarpıtarak, «Denizden hemen 10 metre sonra bina 
yapılacaktır» demek, ya kanunu iyi okumamak veya hakikatleri tahrif etmektir. Tabii hakikatleri tahrif etme 
hususunu, sizleri tenzih ederek söylüyorum; herhalde dikkatli okunmadığı içindir. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Fabrikalar lebiderya oluyor Sayın Bakan, 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Evet efendim. 2981 sayılı Kanuna paralel olarak çıkarılmıştır. 
2981 sayılı Kanun yüksek tasviplerinizle, buradan çakmıştır. «Ekonomiye katkısı olduğu tahakkuk eden 
fabrikalar ve diğer tesisler müsaade ile kıyıda kalabilir» denmiştir. Hatta getirilmiş olan «1 Kasım 1983» tarihi 
de 2981'e paraleldir, yani 2981 sayılı Kanunun çıktığı tarihten, affın bittiği tarihe kadar olan tarihtir. Ne yeni bir 
aftır... 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Demek birazcık dikkatli okuyoruz Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Ben size söylemiyorum efendim, bunu merak eden ve burada 
tenkit eden arkadaşlarıma söylüyorum. Siz de zahmete katlanıp bir daha dinliyorsunuz, ne yapalım. 
 
EROL AĞAGIL (Kırklareli)- Zevk alıyoruz.  
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Çok teşekkür ederim efendim, ben de sizlerin huzurunda zevk ve 
şevkle konuşuyorum. 
 
Efendim, «Bu mesleğe kAfi derecede alttan eleman gelmediği» ifade edilmiştir. Tapu Kadastro Meslek Lisesi 
1983-1984 senesinde 500 küsur öğrenci almıştır. Çok modern bir lisedir. Arzu eden arkadaşlarımızı 
gezdirmekten büyük zevk duyarız. 1984-1985 senesinde 1 000 öğrenci alacaktır ve bu, bizim ihtiyacımızı 
karşılayacak bir düzeydedir. 
 
Komisyonumuzun Sayın Sözcüsü Alaattin Fırat, Türkiye'nin kadastrosu hakkında bilgi verdiler; ben bunları 
tekrar etmeyi zait telakki ediyorum. Eğer kadastro işlerini 15 sene içerisinde bitirmemiz arzu edilirse, iki arzu 
edilir, büyük bir meblağa ihtiyaç vardır. Bunun ne derece ekonomik olup olmadığı planlamada görüşülmektedir. 
Eğer tasvip görürse, inşallah 15 sene içerisinde kadastro bitirilecektir. 19510 senesinden beri devamlı bu 
kürsüden, kadastronun 20 senede bitirileceği ifade edilmiştir; fakat bitirilmemiştir. Kadastro hizmeti, yapıldıktan 



sonra eskiyen bir hizmettir; mutlaka yenileme yapmak da lazımdır. Alaattin Fırat arkadaşımızın söylediği 40 
yıllık müddet, yenileme hizmetlerini de ihtiva eden bir müddettir. Fakat, o 40 yıl içerisinde şartlara göre, elbette 
daha yenilenecek hususlar ve yerler zuhur edecektir. Çünkü, bu iş 1950 senesinde fevkalade basit bir grafik 
sistemle başlamıştır. Onun için tecviz miktarı büyüktür. Arazi kıymetlendiği için, araziyi bu tecviz miktarları 
içerisinde bırakmak birçok ihtilaflara sebep olmaktadır. 
 
Tapulama ve kadastro davalarının çok uzun sürmesi, bizi de üzen ve çare bulunması gerektiği hususuna parmak 
bastığımız ve gayretler gösterdiğimiz bir husustur. Sayın Yargıtay üyeleriyle de temas halinde bulunduğumuz ve 
yılbaşından sonra Yüksek Meclise sunacağımız yeni kanunda, bu hususta kolay ve basit muhakeme usullerini 
getirme arzusundayız. Tasviplerinize mazhar olursa, onlar da bir müzaheret gösterirlerse; herhalde bu konuyu da 
halledeceğimiz kanısındayım. 
 
Tenkit ettiğimiz 2981 sayılı Kanunun, Ankara'daki bir tatbikatından size bahsetmek istiyorum. O kanunun, eğer 
yanılmıyorsam, 10 uncu maddesinin (b) fıkrası gereğince, Ankara'da senelerden beri bir sorun halinde duran 
Demetevler Mahallesinin tapuları müstakil hale getirilmiş ve verilmiştir. Bu çıkardığımız kanundan müstefit olan 
vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, bizim çalışıma şevkimizi bir kat daha artırmaktadır. 
 
Bu anlayış içerisinde, hizmetlerimize hiç aksama yapmadan, artan bir şevkle ve hızla devam edeceğiz. 
 
Bu duygularla hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve HP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
 
Sayın Bakan, sorular dolayısıyla bir dakikanızı rica edeceğim. 
 
Soru sormak isteyen arkadaşlarım lütfen işaret buyursunlar. 
 
Sayın Şarıoğlu, Sayın Bayezit ve Sayın Biçer'den başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
 
Soru sormak için sıra yazdırma işlemi tamamlanmıştır. 
 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı sorusunu okutacağım. 
 
Sayın Nalbantoğlu burada mı efendim? Burada. 
 
Buyurun okuyun, 
 
1. Erzurum Tapulama Müdürü hakkında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kaç defa tetkik veya tahkik 
yapılmıştır? 
2. Müfettiş raporlarının tespit ettiği suçları açıklar mısınız? 
3. Müfettişlerce bu şahıs hakkında işten alma rapor kararı var mıdır? 
4. Var ise, bu şahıs neden işinde bırakılmıştır? 
 
MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) – Bunun bütçeyle hiç ilgisi yok ki. 
 
BAŞKAN- Efendim zamanımız vardır, Sayın Bakan rahatlıkla cevap verebilirler. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI. SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, «işten alma kararı var mıdır?» diyor; «yok» deyince 
zaten sual düşüyor. 
 
Tahkikat devam etmektedir. Tahkikatın neticesine göre hareket edilecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Özal 
Hükümeti her hadisenin üzerine ciddiyetle ve hiç taraf tutmadan gitmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
 
Buyurun Sayın Paşa Şarıoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU .(Erzurum) – Cevap oldu mu? 



 
(DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Olup olmadığım size sormak lazım Sayın Nalbantoğlu. 
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, bu sualiniz usule pek uygun bir sual değildi. Fakat şiir okuma korkusundan, biraz 
müsamaha ile bu soruyu sormak mecburiyetini hissettik. Çünkü bölgesel sorular, kişisel sorular sorulamaz. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Sorsunlar Sayın Başkanım. 
 
BAŞKAN- Bundan sonra da tatbikatımız bu yolda olacaktır. Fakat bu husus önemli bir konu ve suiistimalle ilgili 
bir konu olduğu için, Başkanlığımızın ve cevap veren Hükümetin bu konuyu kapatmak konusunda bir gayretli 
vardır zehabına kapılmamak için soruyu sordurmuş bulunuyorum. 
 
Buyurun Sayın Şarıoğlu. 
 
PAŞA ŞARIOĞLU (Ağrı)- Sayın Başkan, benim sorum 2 adetti. Birincisine Sayın Balkan cevap vermiş oldular. 
 
1982 yılı bütçesinde «Kadastro işlemleri 20 yılda tamamlanacaktır» dendi. Burada biraz evvel Sayın Komisyon 
Sözcüsü bunu 40 yıla götürünce, sormak istemiştim; fakat Sayın Bakan konuşmalarında bu konuyu açıklayınca 
birinci sorumdan vazgeçiyorum. 
 
2 nci sorum şudur: Acaba Tapu ve Kadastro Okulundan mezun olanlar ihtiyaca kafi geliyor mu, gelmiyor mu, 
gelmiyorsa başka bir yerde okul açmayı düşünüyorlar mı? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, biraz evvel ifade ettiğim gibi, ihtiyaca kafi gelir hale 
getirilecektir, önümüzdeki ders yılında 1 000 öğrenci alınacaktır. Ayrıca Ankara'da Gazi Üniversitesine ve 
İzmir'de Ege Üniversitesine bağlı, bizim branşlarımızla ilgili 2 tane 2 yıllık yüksekokul vardır. Bunlardan ve 
bizim meslek okulundan yetişenler ihtiyacımıza kafi gelecektir; yeter ki bunları kaçırmayıp, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edelim. 
 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı)- Erzurum Atatürk Üniversitesinde açmayı düşünüyor musunuz? 
 
DEVLET BAKANI SÜDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, böyle bir teklif gelmedi, etüt etmedim. Etüt etmeden 
söylememi herhalde siz de uygun bulmazsınız. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan, soru cevaplandırılmıştır. 
 
Buyurun Sayın Bayezit. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, benim sorum tam okunmadı; 4 üncü sorumu okutmadınız. 
 
BAŞKAN- Sayın Nalbantoğlu, zatıAliniz ne zaman soru sorulacağını ve usullerini iyi bilen bir parlamentersiniz. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, Sayın Nalbantoğlu'nun başka bir suali varsa yazılı 
olarak takdim edeceğim kendisine. Yazılı olarak cevap vereceğim efendim, başka sualiniz varsa. 
 
BAŞKAN- Aşağı yukarı 20 seneden beri parlamenterlik yapmaktasınız. Bu itibarla İçtüzüğe herkesten çok sizin 
riayet etmeniz gerekiyor. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU ı(Erzurum)- 4 üncü sorum da okunsun, zapta geçsin efendim. 
 
BAŞKAN- Lütfen oturun efendim. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sorumu okutup niye zapta geçirmiyorsunuz? 
 
BAŞKAN- Lütfen oturun, 20 seneden beri milletvekilliği yapmaktasınız. 
 
Buyurun Sayın Bayezit. 
 



M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Sayın Bakanın çok teknik ve bir parça da politik soslu 
konuşmalarında belki takipten kaçırmış olabilirim. 
 
Yalnız Demetevler’den misal verdiler. Sanırım o nedenle çok mevzii olarak sorumun konusuna dokundular. 
Türkiye'de tapu tahsis belgesi alması gereken, diğer tabiriyle gecekondu dediğimiz, hukuki bazını burada izah 
etmek... 
 
BAŞKAN- Soruya gelelim Sayın Bayezit. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Sayın Bakan, belki bana gecekonduyu izah etmeye kalkarlarsa… 
 
BAŞKAN- Hayır efendim, öyle bir şey olmaz; ona da imkan vermeyiz efendim. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Ben kendimi şimdiden müdafaa edeyim de Sayın Başkan. Tapu 
tahsis belgesi alması gereken bina sayısı kaçtır? Bugüne kadar kaç binanın sahibi tapu tahsis belgesi almak için 
müracaat etmiştir? Nispet nedir? Hükümet olarak, bunların, müracaat etmemeleri nedenini nasıl 
değerlendiriyorlar? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Sataşırsa cevap hakkı isterim. 
 
BAŞKAN- Bir dakika efendim, bir dakika. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Bir defa, sataşmak bizim mizacımıza uygun bir şey değil 
efendim. Her şeyden evvel, böyle bir hareketi bizden beklediğinizi dahi düşünmek bizi üzer Sayın Bayezit. 
 
Şimdi efendim, 450 bin civarında müracaat vardır. Tapu tahsis belgesi almak için yeminli bürolara müracaat 
edildiğime dair bize gelen bilgilerden çıkardığımız bu kadar. Ne kadardır da, müracaat edenler, 450 bindir? Bu 
bilinmiyor. Çünkü müracaat bu kadar; ama biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bu mevzuda çalışmalara başlamıştır. Eğer gecekondu sahipleri içerisinde müracaat etmeyen çıkarsa cezai 
müeyyideler tatbik edilecektir. 
 
Şimdi, Sayın Bayezit'in soruları içerisinde yok; ama müsaade buyursunlar bu vesileyle şunu da ilave edeyim: 
«Tapu tahsis belgesi verilirken yıkımlar devam ediyor» denmektedir. Yüce Meclisin çıkardığı bir kanun vardır. 
Bu Kanunda, ne zamana kadar yapılmış olan gecekonduların yıkılmayacağı ve tapu tahsis belgesi verileceği açık 
olarak ifade edilmiştir. Ben bu yıkımlardan dolayı bizi tebrik edeceğinizi zannediyordum; ama... 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Ben yıkımdan bahsetmedim, soruma cevap verin. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Ben ayrıca dedim, müsaadenizle diye arz ettim. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, sadece soruya cevap verin. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Peki efendim. 
 
450 bin tane müracaat vardır ve 30 binden fazla tapu tahsis belgesi verilmiştir. Fakat direkt tapu tahsis belgesi 
verilmeden de bu kanuna göre tapu verilmesi mümkündür. Tapu ve tapu tahsis belgesi müracaat durumuna göre 
veya bizim yaptığımız işleme göre veriliyor. Mesela, biraz evvel arz ettiğim Demetevler'de tapu tahsis belgesi 
verilmeden tapu verilmiştir. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Genel rakamı verebilir misiniz? 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, genel rakamı bilmek mümkün değil.  
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan.  
 
Sayın Hilmi Biçer, buyurun. 
 



HİLMİ BİÇER (Sinop)- Sayın Bakanın açıklamalarına teşekkür ediyorum. Yalnız konuşmamda bir konu 
üzerinde ağırlıkla durmuştum. 1984 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin, biraz önce zatıalinizin 
de işaret ettiği gibi... 
 
BAŞKAN- Sayın Biçer, o konuşmalarınızda beyan etmişseniz, Sayın Bakan genel cevaplandırmada arz etmiştir. 
Bu itibarla yeni bur sual soracaksanız buyurun. 
 
HİLMİ BİÇER (Sinop)- Yeni bur sual soracağım. 
 
BAŞKAN- Daha evvelki konuşmalarınıza cevap verilmedi diyorsanız, ona cevap vermek mecburiyetinde değil. 
 
HİLMİ BİÇER (Sinop)- «Vermedi» demiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
HİLMİ BİÇER (Sinop)- 1984 Yılı Bütçesinin 11,6 milyar lira olduğu, 1985 Yılı Bütçesinin de 14 milyar küsur 
lira bulunduğu görülüyor. Ağırlıkla şunu soruyorum; bu bütçe Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kafi midir? 
Eğer kafi değilse önümüzdeki sene başka bir fondan para aktarmayı düşünüyor musunuz, bu mümkün müdür? 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, yazılı olarak cevap vereceğim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Devamla)- Efendim, teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Bütçenin lehinde sayın milletvekillerinden bir arkadaşımız konuşmuştur, aleyhte bir arkadaşımıza 
daha söz vereceğim.  
 
Sayın Haydar Koyuncu?.. Yok. 
Sayın Abdürrezak Ceylan?.. Yok. 
Sayın Muzaffer İlhan?.. Yok. 
Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 
Sayın Metin Üstünel, buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın milletvekili, süreniz 10 dakikadır. Vaktimiz de daralmıştır, bu itibarla, bu süre içerisinde konuşmanızı 
tamamlamanızı rica ediyorum. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 1985 Yılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesine emek vermiş tüm arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
 
Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizin temel sorunlarından birisi toprak ve tarım reformudur. Bunun temelinde 
ise tapulama ve kadastro olayı yatar. Bir ülkede ne kadar ekili alan, ne kadar mera, ne kadar Hazine arazisi, ne 
kadar orman sahası, ne kadar özel mülkiyet, ne kadar kullanılmayan saha olduğu bilinmiyor ve 
değerlendirilmiyorsa kalkınmada çok zorluk çekilir ve hazırlanan plan hayalcilikte kalır. Bakınız, kalkınma 
planlarında 5 milyon parselin kadastro işlerinin yapılması hedef almıyor. 1.1.1984 yılında 2 709 000 parselin 
kadastro işlemleri yapılabiliyor. Bu miktar ancak yüzde 50'ye ulaşabiliyor. Yine köy kadastro çalışmalarına 
bakıyoruz, 1950'li yıllarda bu çalışmalar başlamış. Planda 410 bin kilometrekarelik kadastro işlemleri hedef 
alınmış, 1.1.1984 tarihine kadar ancak 201 bin 941 kilometrekarelik kadastro işlemleri yapılmış, 18 821 864 adet 
parselin kadastro işlemleri gerçekleşmiştir ki, bu yapılacak işin yüzde 49'unu teşkil etmektedir. 
 
Bunlar, tapulama ve kadastro işlerinde çok geri kaldığımızı gösteriyor. Ben şahsen, Türkiye'de tapulama ve 
kadastro işlemlerinin 30- 40 yılda biteceğine dahi inanmıyorum. Çünkü, 1950 yıllarında tapulama yapılan 
yerlerin mahkemelerde hala ihtilafları devam etmektedir. 
 



Benim şahit olduğum bir olay vardır. 1960'lı yıllarda Adana'da tapu ve kadastro çalışmaları başlamıştı. İçinde 
kendi arazimizin de bulunduğu yerlerle ilgili mahkemeye intikal eden ihtilaflar, aradan 24 yıl geçmesine rağmen 
hala çözümlenmemiş, devam etmektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu ve kadastro olayı Türkiye'de çözümlenmediği için arazi sahipleri 
arazisini kullanamamakta, verim sağlaması güçleşmekte ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi 
alamamaktadırlar. 
 
Sayın milletvekilleri, tapulama işlemlerinin zorluklarından bir kısmım sizlere izah ettim. Onun içindir ki bu 
bütçede tapu ve kadastro işlemlerinin 30- 40 yıldan aşağı bitmeyeceğini söylüyorum. Tapulama ve kadastro işleri 
teknik bir iştir. Kadastro çalışmaları; şehir kadastro çalışmaları, köy kadastro çalışmaları ve harita çalışmaları 
olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır. Bu çalışmaların hepsinde teknik insangücü gereklidir. Sayın Hükümet 
ayırdığı bu bütçeyle, çalıştırdığı kadroyla personele vermeyi amaçladığı araç- gereçle kısa sürede bunları 
halledeceğini sanıyorsa hayal ediyor demektir. Hükümetin başı Başbakanımız Sayın Özal'ın hayal etmesini de 
yadırgamıyorum. Çünkü Sayın Özal, 2981 sayılı imar Affı Yasası 24.2.1984 tarihinde yürürlüğe girdiği zaman, 
hayallerinden bir tanesini gerçekleştirdi. Ama nasıl gerçekleştirdi? Bu yasayla 1 milyon 250 bin gecekondu 
sahibiyle 500 bin kaçak yapı sahiplerini yanıtlatarak 25 Mart 1984 seçimini gerçekleştirdi. (HP sıralarından 
alkışlar) 
 
Hayal kurmak güzel şeydir. Ancak bir Hükümetin, kendi politik çıkarlarını düşünerek 1 milyon 250 bin 
gecekondu sahibini hüsrana uğratmaya acaba hakkı var mıdır? Bu yasa İstanbul, İzmir ve diğer büyük şehirlerde 
imar yağmacılığı yapanlara yaradı. O gariban gecekondu, sahiplerine yaramadı. Sayın Özal, Türkiye'de tapu ve 
kadastro işlemleri yapılmadan 2891 sayılı Yasanın işlemeyeceğini biliyordu. 
 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop)- Belediye seçimlerine yaradı. 
 
BAŞKAN- Devam edin efendim. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Ama Sayın Başbakan «Özel yeminli teknik büro» adı altında kurulan bürolara 
gecekondu sahiplerini soydurmaya devam etmektedir. (HP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Siz devam edin efendim. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan, devam ediyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro işlemleri ülkemizin kanadan bir yarasıdır. Bu yaraya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olarak bizler çare bulmazsak, kimden medet umacağız? Böyle önemli konuları şu yüce 
çatının altında bizler halletmeliyiz. Bunu yapmazsak gelecek kuşaklara karşı hepimiz sorumlu olacağız. 
 
Sayın arkadaşlar, tapu ve kadastro işlemlerini hızlandırmak için şu tedbirleri almak zorundayız: 
 
1. Teknik personel eksikliklerini tamamlamak, 
2. Eski yazıyla yazılan tapu işlemlerini yenilemek için; (Sayın Bakanımız da bunu lütfetsinler) 
her il'e mutlaka sözleşmeli de olsa teknik personel vermek, 
3. Teknik araç ve gereçleri mutlaka tamamlamak, 
4. Personel eğitimine hız vermek, 
5. Tapu ve kadastro işlerinde, genellikle köy hizmetlerinde çalışan personele yardımcı olmak, onları 
çalışmalarında güçlendirmek, 
6. Birlikte çalışması gerekli kuruluşlarla koordineli çalışmaları sağlamak, 
7. 1985 yılında ayrılan T4 139 445 000 Türk Liralık bütçeyi biraz fazlalaştırmak, 
8. Tapu ve kadastro dosyalarına bakan mahkeme mercilerinin sayılarım mutlaka artırmak. 
Bunları yaptığımız zaman, kanımca ülkemizin ana sorunlarından biri olan tapu ve kadastro olayını çözmüş 
olacağız. 
 
Son olarak şu cümleyle sözlerimi bağlamak isterim: Şimdi Hükümetin sorumlu Bakanına «Devletin ne kadar 
Hazine arazisi var?» desem, elbette cevap vermekte güçlük çökecektir. Çünkü gerçekten Türkiye'de Devletin ne 
kadar arazisinin olduğunu, gelmiş geçmiş hükümetler de bilmemektedir. Bu çok zor bir konudur. 
 
BAŞKAN- Sözlerinizi toparlayın Sayın Üstünel, süreniz dolmuştur. 
 



METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Sayın Başkanım lütfedin. 
 
BAŞKAN- Bizim elimizde olan bir husus değil efendim. İçtüzük bize emrediyor, biz de bunu uyguluyoruz. 
 
Lütfen sözlerinizi toparlayın. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Sayın milletvekili arkadaşlarım, beni dinleme özverisinde bulunduğunuz için 
hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Üstünel.  
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Mali Yılı Bütçesi ile 1983 Yılı Kesinhesabı 
üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
 
Şimdi 1985 Mali Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutup, oylarınıza sunacağım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Mali Yılı Bütçesi 
 
 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 229 861 000 
 
 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Prog. 
Kodu 

Açıklama Lira 

111 
 

Tapu, Tapulama, Kadastro ve Fotogrametri çalışmalarının 
yürütülmesi 

12 795 139 000 
 

 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Prog. 
Kodu 

Açıklama Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler  
 

114 445 000 

 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 
TOPLAM 14 139 445 000 
 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir… 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Mali Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1983 Mali Yılı Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN- 1983 Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kesinhesap Tasarısının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
 



Bölümleri okutuyorum: 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
Kodu 

Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 
ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

693 386 500 565 882 430 
 

 127 504 070 
 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu, Tapulama, Kadastro 
ve Fotoğrametri 
çalışmalarmın yürütülmesi 
 

8 200 349 012 7011 591 039  1 188 757 973 
 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transferler 

144 450 000  123 204 904  21 245 096 

 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel ödenek 7 076 653 - 7 076 653 - 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

Genel Toplam 9 045 262 167 7 700 678 373 7 076 653 1 337 507 139 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1983 Mali Yılı Kesinhesabına ilişkin bölümler kabul edilmiştir. 
 
Bu suretle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Mali Yılı Bütçesi ve 1983 Mali Yılı Kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 
 
Hayırlı olsun. 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Programımıza göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 
 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını 
sırasıyla okuyorum:  
 
Gruplar adına: Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin Elmas, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Hilmi Biçer, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Salim Erel; 
 
Şahısları adına: Lehinde, İsmail Sanman, Hakkı Artukarslan, Kadir Demir, İsmail Üğdül, Mehmet Kaşıkçı;  
 
Aleyhinde söz alanlar: Salih Alcan, Hasan Altay, Murat Sökmenoğlu, Günseli Özkaya, Fikri Sağlar, Yılmaz 
Hastürk, Selahattin Taflıoğlu, Şeyhmus Bahçeci;  
 
Üzerinde söz alanlar: Coşkun Bayram, Türkan Arıkan, Mustafa Çelebi. 
 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin Elmas, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)  
 
Sayın Elmas, süreniz 30 dakikadır efendim. 
 
 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 bütçesi hakkında 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, yüce 
heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. 
 
Güçlü Türkiye Devleti idealinin önem kazandığı ve hedeflendiği 1986 bütçesi bütünü içinde, bu idealin 
gerçekleşmesi için başlatılan ve devam etmekte olan çalışmalarda, devletin, köylüsü ve şehirlisiyle, bütün 
vatandaşına, hizmetlerin en iyisini verme mecburiyetinde olduğu hepimizin malumudur. Bu  hizmet kervanında, 
çok önemli yer olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri, 26.9.1984 gün ve 3045 sayılı Teşkilat 
Kanunuyla belirtildiği şekilde vermektedir. Bu ana görevleri belirtmekte yarar görüyorum. 
 



Taşınmaz mallarla ilgili akit ve her türlü tescil işlemlerini yapmak, ülke kadastrosunun yapılmasını, 
uygulamasını, değişikliklerinin takibini ve teknik uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama 
paftalarının yenilenmesini sağlamak, fotogrametrik metotla standart topografik harita üretimi yapmaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, bu ana görevlerinden birisi, belki de en önemlisi tapu işlemleridir. Vatandaşın, yıllardır, 
bürokratik formalitelerden yıldığı ve gitmekten Adeta çekindiği tapu işlemleri için, Anavatan Hükümetinin aldığı 
tedbirler neticesinde, tapu dairelerinde, evvelce görülen yığınakların artık görülmediğini memnuniyetle ifade 
etmek isterim. Bu engellerin kaldırılmasında, herhangi bir uzmanlar kurulu veya uzman kadro kullanılmamıştır. 
Çünkü, bizim inancımız odur ki, bir işi en iyi bilen, o işin başındaki yetkili bürokrattır. Bu işin nasıl 
basitleştirileceğini ve basitleştirirken yapılabilecek hataların nasıl en aza indirilebileceğini en iyi bilecek olan 
uzman, şüphesiz, o bürokrattır. Bu bürokratlarla, basitleştirme işlemini, sesli olarak, en ince detayına kadar 
müzakere ederek, her işlem için gerekli olduğu, şayet kaldırılırsa ine gibi eksiklikler olacağı düşünülerek, bu 
şekilde, lineer programlama yoluyla işlemler azaltılmıştır. Ne kadar basit bir çalışma ile bu meselenin ihmal 
edildiğini müsaadelerinizle arz etmek isterim. 
 
Bürokrasi konusunda Amerikalılarla ilgili olarak anlatılan bir hikaye, bizim ilgili bürokratların bu değişik 
uygulamayı seçmelerine sebep olmuştur. Bilindiği gibi, Amerikan Pentagonunda, formalitelerin aşırı olduğu 
iddia edilir.-Bir gün, Pentagonda kullanılan evrak sayısını azaltmak, için bir komite kurulur. Bu komitenin 
görevi, Pentagonda kullanılan formların sayısını azaltmak olduğu için, komitenin ilk yaptığı, Pentagonda 
kullanılan formları tespit etmek için, yeni bir form ortaya koymak olmuştur, işte, ilgililer bu  hatayı yapmamak 
için, sadece devlet dışından, kabiliyetli öğrenciler arasından, bürokratik formaliteleri tespit etmek için, 
şartlanmamış olduklarına inandıkları üniversite öğrencileri seçilmiş; bunlar, tapu dairelerine gönüllü olarak, bazı 
işlemlerin nasıl yürüdüğünü bizzat tespit ederek, işlemlerin gerekliliği veyahut da gereksizliği konusunda, kendi 
ölçülerine göre, bazı sübjektif değerlendirmelerini rapor etmişlerdir. Bu raporlar, yardımcı unsur olarak, 
çalışmalarda kullanılmış ve bu gönüllü gençler, vatandaşın işini kolaylaştırmak içlin kılavuz rehber hazırlığına 
yardımcı eleman olarak değerlendirilmiş ve tapu dairelerinde işlerin kısa zamanda bitirilmesi için aşağıdaki 
basitleştirmeler yapılmıştır: 
 
Vatandaşın doğrudan müracaatını sağlayan, dilekçesiz müracaat sistemi, 
 
Tapu işlerinde zorunlu şahitliğin kaldırılması, 
 
Tapu işlerinde iş takipçiliğine ve aracılığına son verilmesi, 
 
İpotek işlerinde kolaylık-sağlanması,  
 
İşlemleri günlük karşılayacak şekilde müdürlük sayılarının artırılması, 
 
Emlak Vergisi ilişiğinin kesilmesi zorunluluğunun kaldırılarak işlemlerin yapılması ve harçların tapu sicil 
müdürlüklerinde kurulacak veznelerden alınması temin edilmiştir. 
 
İşte bu tedbirler neticesinde, tapudaki bürokrasi azaltılmış ve işler kolaylaştırılmıştır. 
 
Bu şekilde 1984'te 1 milyon 94 bin işlem yapılarak Hazineye 45 milyar lira gelir sağlanmıştır. 1985'te 1,2 milyon 
işlem ve 50 milyar lira gelir beklenmektedir.  
 
Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro kurumunun, köy kadastro çalışmaları hakkında bilgi arz etmek 
istiyorum. İl ve ilçe belediye hudutları dışındaki köylerde, 1950 yılından başlayarak, kadastro uygulamaları 
yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan köy kadastro çalışmaları sonucunda 36 432 köyden, 18 256'sının 
tapulaması tamamlanmış olup, bu 214 350 kilometre kare alanı ifade etmektedir. Bu çalışmaların, kalkınma planı 
hedefi olan 7 500 kilometrekare/yıl miktarına ulaşması beklenmektedir. Bütün bu çalışmalara rağmen, özellikle 
orman içinde kalan köylerimizin sıkıntı çektiği orman kadastrosuyla ilgili dilek ve temennilerimizi arz etmek 
istedim. 
 
Yurdumuzun birçok bölge ve bölümünde orman sınırı içinde kalan ve yaklaşık yüz seneden beri kültür arazisi 
olarak kullanılan araziler, bugün orman rejimine tabi olduğu için, vatandaşlarımız ne yapacaklarını 
bilememektedir. Bazı bölgelerde, ecdadından kalan tapulu yerlerine sahip çıkamamaktadırlar. Bu mesele o kadar 
büyük boyutlara varmıştır ki, İstanbul'un birçok ilçesinde-özelikle seçim bölgem olan Beykoz'da- yerleşik alan 
içinde kalmasına rağmen, orman rejimine tabi olduğu için bu ilçede hiçbir imar faaliyeti yapılamamaktadır. 
Özelikle, ilgililerin bu konuya önemle eğilerek, çözüm arama mecburiyeti olduğu kanaatindeyim. Bu önemli 



problem, orman kadastro komisyonlarının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ve 
komisyon sayısını artırarak çalışmasıyla veyahut da orman kadastro komisyonlarının, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bünyesine alınarak, acil olarak çözümlenmelidir. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden birisi de, şüphesiz, şehir 
kadastrosu çalışmalarıdır. Bugüne kadar yapılan şehir kadastrosu çalışmaları sonucunda, 55 il merkezi ile, 220 
ilçenin kadastrosu tamamlanmış olup; kadastrosu yapılan 2 870 000 adet parsel sonuçlanmıştır. 1985 yılı 
çalışmaları sonunda, kalkınma hedefi olan 120 000 adet parsele ulaşılması beklenmekte ve bu memnuniyet verici 
bir netice olmaktadır. Kadastro yapımında, teknolojisini bütçe imkanları oranında yenilemeye başlayan 
kurumun, 1985 yılımda bilgisayar destekli ölçme ve çizim sistemiyle harita üretimine geçmesi memnuniyet 
vericidir. 
 
Muhterem milletvekilleri, özelikle, ülkemizde 1950'li yıllarda başlayan şehirlere göç olayında, bu kişilerin konut 
ihtiyaçlarının yasal yollardan karşılanamaması, herkesçe çok iyi bilindiği gibi, gecekondu alarak tanımlanan bir 
olayı meydana getirmiştir. Özellikle 6 Kasım 1983 seçimleri sırasında halkımızdan aldığımız düşünce ve 
duygular ışığında, büyük boyutlara varan bu imar anarşisini ortadan kaldırmak için, bir plan dahilinde, imar 
mevzuatına aykırı yapılar hukukileştirilmiştir. İmar ve ıslah planları ile de, bu çarpık ve düzensiz yerleşmeler 
sağlıklı bir düzene kavuşmuştur. Teknik ve altyapı imkanı sağlanarak ve zorundu ihtiyaçları gidererek, bundan 
böyle bu tür yapılanmalara meydan verilmesi önlenmiştir. Böylece, olayın akışı içinde, vatandaşın kendi gücü ile 
çözüm bulabileceği esasından hareketle, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, gecekonduya tapu verme kanunu, yüce 
Meclisin tasvibiyle, halkın hizmetine sunulmuştur. Vatandaşın, dişinden tırnağından artırarak yaptığı 
gecekondusuna, önce tapu tahsisi ve imar ıslah planlarından sonra da, tapuları verilerek sosyal güvencesi 
sağlanacaktır. Hisselere ait tapu işlemiyle tapu tahsis belgesi verilen gecekondu işinin birbirinden çok farklı 
şeyler olduğunun bilinmesi çok önemli bir husustur. Hisseli arsalarda özel parselasyon planı, imar ıslah planı 
kabul edilecek durumda ise, ilgili belediye meclisi kararı ve vilayet onayıyla kesinleşen plana göre hemen 
doğrudan tapuları verilmektedir. Bu şekilde şu anda verilen tapu sayısı 13 750 adet olmuştur. 
 
Tapu tahsis belgesi ise, Hazine, belediye, vakıf ve özel idarelere ait arsa ve araziler üzerinde gecekondu 
yapanlara verilmektedir. Devlet, bu, belge ile, gecekondu sahibinin binasının mecburiyetini kabul etmekte ve 
ıslah imar planına göre tapu senedi vermeyi taahhüt etmektedir. Bu haliyle tamamen yasal dayanağı mevcuttur. 
Bu görevi gereği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tarafından bugüne dek ölçülen parsel adedi 231 793, 
ölçülen yapı adedi 214 102 olup, bugüne kadar verilen tapu tahsis belgesi sayısıysa 290 350 adet olmuştur. Bu 
meselede müracaat edenlerin sayısını vermek gerekirse, gecekondu sayısı 325 596, imar mevzuatına aykırı ve 
hisseli arsalarda yapılan kaçak yapı müracaatı ise 1 441 397 adet olmuştur ki, toplam olarak 1 767 293 adettir ve 
polemik konusu olan bu mevzuun ne denli önemi olduğunu açıkça göstermektedir. 
 
Sayın Başkanın müsaadesiyle, Sayın Gürkan'ın, bütçenin tümü üzerinde yaptığı eleştirilerde, istatistiki olarak 
verdiği konut metrekarelerine ilişkin rakamlar üzerinde bir açıklama yapma ihtiyacını duyuyorum. 1979 yılında 
«34 milyon metrekare inşaat ruhsatı alınmıştır» yani, «34 milyon metrekare inşaat yapılmıştır» diye beyanda 
bulundular ve bu rakamın, 1981, 1982 ve 1983'te azaldığını, 1984 yılında ise 28 milyon metrekare inşaat 
yapıldığını ifade ettiler. Bu belki, istatistiki rakamlar olarak doğrudur, buna bir şey söyleyemem; ancak bilinen 
bir gerçek vardır ki, 1979’lu yıllarda başlayan bütün kooperatif inşaatları temelde kalmış ve devam edememiştir. 
İşte, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı kuruluşundan aldığım rakamlara göre, bu yıl 178 bin konuta, yani eski 
kooperatiflerin başlayıp yarım kalan konutlarına kredi tahsisi yapılmıştır. 178 bin konutun ruhsat tarihi 1979'lu 
yılara gitmektedir ki, bu 178 bin konut, her konutu 100 metrekare olarak hesap edersek, yaklaşık olanak 18 
milyon metrekare eder. O halde, 34 milyon metrekare ruhsat alınmış; ama bunun 18 milyon metrekaresi 
beklemiş, 16 milyon metrekaresi yapılmıştır. 
 
Sayın Gürkan'ın verdiği 1984 yılı rakamı doğru ise, 28 milyon metrekare şu anda bitirilmesi hedeflenen ve 
bitirilmeye uğraşılan inşaata-ki, bunun 34 bin komotu bitmiş vaziyettedir- 18 milyon metrekare ilave edersek, 
1984 yıllında 46 milyon metrekare inşaat yapılmaktadır demektir. 
 
Aslında çok büyük bir hesaba da gerek yok; çünkü 1979’lu yılarda çimento fabrikalarımın çoğu fueloil ile 
çalışmakta idi, petrol krizinden sonra ancak kömüre dönüş yapılmıştır; o tarihlerde, olmayan çimentoyla bu 
kadar milyon metrekare inşaatın yapılması da zaten mümkün değildi. Kaldı ki, günümüzde fabrikalar tam 
kapasiteyle çalışmakta ve geçen yıla nazaran bu yıl çimento tüketiminde yüzde yirmi fazlalaşma olmuştur ve bu 
da benim söylemek istediğim neticeyi açıkça belirtmektedir kanaatindeyim. 
 
Sayın milletvekilleri, şüphesiz, şehirlerin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri de arsa konusudur. 3194 
sayılı imar Kanunu yeni bir plan anlayışı getirmiş olup, bunda, şehir planlamalarındaki başarıyı artırmak ve arsa 



spekülasyonunu azaltmak üzere, vatandaşın yeterli düzeyde şehirsel arsaya sahip olması için gerekli tedbirler 
alınmıştır. 
 
Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmalara sebep olan ve çök küçük parçalara ayrılmış bir mülkiyet dokusunu ortaya 
çıkaran hisseli tapu mülkiyetini ortadan kaldırarak, yatay kat irtifakı ve bir arsada birden fazla bina yapma 
imkanı sağlanmıştır. Böylece, hisseli arsa satışlarına, plan uygulamalarından hemen sonra ihtiyaç kalmayacağı 
kanaatindeyiz. 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası ve 42 nci maddesinde, imar plana olmayan 
yerlerde, her türlü yapılaşma amacıyla, arsa ve parsellerin hisselere ayrılacak özel parselasyon planlarına dayalı 
hisseli satışlara kısıtlamalar getirilmiştir. Ancak, istisnaların belirtilmesinin faydalı alacağı kanaatindeyim. 
Veraset yoluyla hisseli intikal işlemleri ve bu hissellerin aynen devri; imar şüyulandırmasından doğan 
hisseIendirme ve bunların aynen el değiştirmesi; kat irtifakı veya mülkiyetin tesisinden bağımsız bölümlere arsa 
payı ayırmak; tarım ve hayvancılık, turizm, sanayii ve depolama amacıyla yapılan hisselendirmeler; mahkeme 
ilamlarına dayanılarak ilamı gereği hisse verme; daha evvel satılmış hisselerin, bölünmeden, aynı miktarda devri 
ve satışı mümkündür. Yukarıda saydığımız istisnalar göstermektedir ki, spekülatif amaçlarla yapılacak hisseli 
arsa satışları yasaklanmış bulunmaktadır. 
 
Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, çağdaş teknoloji seviyesinde hizmet verebilmek 
için, bir dizi yenilik çalışmaları yapmıştır. Başlangıçtan itibaren harita kadastro sektörüne teknisyen düzeyinde 
eleman yetiştiren kurum olma niteliğine devam etmektedir. 1984-1985 yılından başlayarak, bin yatılı öğrenci 
kapasiteli eğitim merkezi hizmete girmiştir. Böylece, kurumun ihtiyacı olan çok sayıda kişi, hizmet öncesi 
eğitimine alınırken, elemanların bilgi ve becerilerini günün şartlarına uydurmak için, hizmet içi eğitimine ağırlık 
verilmesi mümkün hale gelmiştir. Halen 992 öğrencinin hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim gördüğü 
memnuniyetle müşahede edilmiştir. Hatta, teknolojinin, yabancı dil bilime zorunluluğunu göz önünde 
bulunduran kurum, yabancı dille eğitime başlamış bulunmaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, halen tapu arşivinde 24 522 dilde yaklaşık 7 milyon 300 bin Osmanlıca belge ile 210 bin 
tapu kütüğü ve 160 bin cilt tapu senedi bulunmaktadır. Arşivlerdeki belgelere kısa zamanda ulaşma, 
değerlendirme ve bunların güvenceye alınması yanında, arşiv hacminin küçültülmesini sağlamak amacıyla 
yürütülen bilgisayar destekli mikro-film araştırma çalışmalarını, son aşamasına gelindiği mükemmel bir hizmet 
olarak görülmektedir. 
 
15 ve 16 ncı asırda toprak-insan ilişkilerini belirlemek üzere Osmanlıcanın stenosu olarak tanımlanan siyakat 
usulü türde yazılı defterlerin, güvenlik kurumlarıyla ortaklaşa sürdürülen çalışmalarda Türkçeleştirilmesi 
yapılmaktadır. 
 
Değerli milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları içinde ilk bilgisayar kullananların başında gelen genel 
müdürlüğün, anahizmetlerinin büyük bir bölümünde bilgisayar kullanmasının sağlanmış bulunduğu 
memnuniyetle öğrenilmiştir. Diğer taraftan, üniversitelerle işbirliği yapılarak, mal sahipleri sicillerinin 
otomasyonu konusunda yapılan pilot bölge çalışmaları devam etmektedir. 
 
Muhterem arkadaşlarım, saymaya çalıştığım bu önemli görevlerini başarı ile sürdürmek için Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesinin gelecek yıllarda daha büyütülmesi temenni ve dileği ile «Güçlü Türkiye» temel 
ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çalışan bütün kurum ve kuruluşlar gibi, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne bütçesinin hayırlı olmasını yüce Allah'tan diler, Meclise, Anavatan Grubu ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer, buyurun; süreniz 30 dakikadır efendim. 
 
MDP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri, Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğünün değerli mensupları; 
konuşmamın başında yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. 
 
Benden önce konuşan sayın sözcü arkadaşım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri hakkında 
oldukça detaylı malumat verdiler, birtakım tarihi bilgileri de aktardılar. Ben, aynı şeyleri tekrarlayarak vaktinizi 
almayacağım; benim konuşma şeklim, işin özüne dayanacaktır. 
 



Geçen sene yüce heyet huzurunda, aynı konuda yaptığım konuşmamda, insan- toprak ilişkilerinin insanlık tarihi 
kadar eski olduğunu belirterek, toprak ile ilgili kuruluşun önemim vurgulamaya çalışmış, «Dünyada mekan, 
ahrette iman» atasözümüzü hatırlatmıştım. Bu sene de, aynı konuda, önemine dair söylediğim diğer sözlerimi 
tekrar etmeyerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi ile ilgili görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 
 
Bu sayın genel müdürlüğün görevleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulan ve biraz önce sayın 
arkadaşımın da okuduğu raporda detaylı olarak izah olunmuştur. Raporda görüldüğü gibi, 1985 yılı bütçesi 11 
milyar 676 milyon 456 bin Türk Lirası, 1986 yılı bütçesi ise, 17 milyar 258 milyon Türk Lirasıdır. İki bütçenin 
cari harcamaları tetkik buyurulduğunda, hemen hemen hiçbir artmanın olmadığı, pek az bir artmanın olduğu 
görülmektedir. 
 
Sayın bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, «Bir artış hızı noksanı vardır. Bu mesele geniş şekilde tartışılmış; 
böyle bir dengeye varılması konusunda teknisyenler mutabık kalmışlardır. Bütçenin yürütülmesi sırasında cari 
harcamalarda meydana gelecek, bilhassa personel ödemelerinde meydana gelecek herhangi bir tıkanıklığa fırsat 
verilmeyecektir» sözünü anımsıyorum. Bu sözün sihirli formülü, sayın bakan tarafından komisyonda 
açıklanmıştır. 
 
Geçen yıl yaptığım konuşmalarımda da değinmiştim; bu genel müdürlüğe zaman zaman ek görevler de 
verilebiliyor. O halde, bütçede bu hususlar da göz önünde bulundurulmalı idi. Nitekim, sayın bakanın, 
komisyonda, tapu garantisi olarak ifade ettiği tapu tahsis belgesi ile ilgili işlemler, 500 bin kaçak yapı ile 1 
milyon 250 bin gecekondu kadastro hizmetleri, eskimiş, niteliğini kaybetmiş kadastro ve tapulama paftalarının 
yenilenmesi ve buna benzer işler, genel müdürlüğün asli görevini unutturacak vüsattadır. Söz buraya gelmişken, 
«Tapu tahsis belgesi » adı ile gayrimenkul hukukumuza yeni giren bir terim üzerinde durmak istiyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, özellikle hukukçu arkadaşlarım bilirler; bundan önceki yıllarda, «Yoklama kaydı» diye 
1289- 1290 tarihini taşıyan birtakım belgeler mevcuttu. Bu belgelere, mahkemeler, sadece, bir zilyetlik belgesi 
olarak itimat eder, bunu bir tapunun karinesi saymazdı. Şimdi, aynı şey, ihya edilmişçesine, «Tapu tahsis 
belgesi» adı altında yeniden meriyete konulmuş bulunmaktadır. Oysaki, yoklama kayıtları 1515 Sayılı Kanunla 
tamamen ortadan kalkmış ve zararları da münakaşa edilmiştir.  
 
Komisyonda sayın bakanın beyan ettiğine göre, 1 milyon 300 bin tapu tahsis belgesinin beklentisine karşı 200 
bin tahsis belgesi verilmiştir; 13 826 adet de tapu verilmiş. 
 
Şimdi, arz ettiğim şu rakamlara göre, Türkiye'de, tespit edilen tapu tahsis belgeleri sahiplerinin işlemleri, acaba 
ne kadar zamanda bitecektir? Bu konuyu gerçekten merak ediyorum; ayrıca da, bu hususu sayın hükümet 
sözcülerine hatırlatmak istiyorum. Geçen yıl, özellikle, «tapu tahsis belgesi»nin gündemde olduğu sıralarda, 
Sayın Başbakanımız, «Bu belgeler, en geç bir sene içerisinde verilmiş olacaktır» demişlerdi. Oysa ki, verdiğim 
rakama göre, bir sene içerisinde, 1 milyon 300 bin rakamına karşı, yalnızca 13 826 adet tapu verilebilmiştir. Bu 
sözü de, geçen yıl söz veren Sayın Başbakanımıza hatırlatmakta fayda görüyorum. Umarım ki, bundan sonra 
hesap kitap yapmadan böyle bir taahhütte bulunulmaz. 
 
Türkiye'deki, vergi ihtilafları dahil, toprak ihtilaflarının asgari seviyeye indirilmesi, bu sayın genel müdürlüğün 
çalışmalarına bağlıdır. Bilindiği ve ifade edildiği gibi, kadastro çalışmalarına, il, ilçe ve belediye hudutları içinde 
1936 yılında, köylerde ise, 1950'de başlanılmıştır. 
 
Kadastro, tapulama ve harita çalışmalarında, henüz yüzde 50 rakamına ulaşılamamıştır. Sayın bakanın ifade 
ettiği gibi şimdiye kadar hep, kolay yerlerin tapulaması yapılmıştır; özellikle Karadeniz bölgesinde sahil şeridi 
üzerinde tapulamalar yapılmış, kesinlikle dağ köylerine uzanılmamıştır. İş, bundan sonra da verimsiz olacaktır. 
Çünkü, artık sarp yerlere girme sırası gelmiştir. 
 
Sayın milletvekilleri, bu karamsar tablo içinde, 1985 yılında 14 milyar 139 milyon 445 bin Türk Liralık 
bütçenin, ancak, 11 milyar 676 bin 456 Türk Liralık kısmı kullanılabilmiştir. Kanaatimce, kısıtlama nedeniyle, 
bütçe tam olarak uygulanmamıştır. Genel müdürlüğün, «İş yapmadığından dolayı bütçenin tatbik edilmediğine 
kani değilim; bu, olsa olsa, parasızlıktan olmuştur. Geçen sene de söyledim, tapulama ve kadastro sahasında, 
hedefe, kağnı arabasıyla gitmeye zorlanıyoruz. İşlerin yavaş gittiğinden bahsederken, orman kadastrosunun da 
işleri yavaşlattığına şahit olmaktayız. İki kadastro kuruluşunun, ayrı ayrı çalışması, işleri birleştirmede rekor 
düzeye ulaşan bu hükümete yakışmıyor. Herhalde, kendilerine böyle bir çalışma hatırlatılmadı. Bir yandan 
orman kadastrosunun bir yandan da tapulama kadastrosunun yapılması gerçekten işleri sarpa sardırıyor. Çünkü 
birisi girdiği zaman, diğeri işi bitirmeden bırakıp çıkıyor. Aslında, tapulama, orman nedeniyle, dağ köylerine, 
uzak köylere hiç girmemektedir; biraz önce arz ettim. Oysaki gerçek ihtilaf, dağ köylerindedir. 



 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, teknik bir kuruluştur. Başlarında, yılların tecrübesiyle 
mücehhez genel müdürü ve diğer yöneticileri vardır. Onlara imkan verildiği takdirde, hizmeti almamak mümkün 
değildir. Yalnız, sayın ANAP sözcüsü arkadaşım, tapu dairelerinin önündeki yığınakların, Anavatan iktidarının 
gayretiyle ortadan kaldırıldığı şeklindeki beyanına doğrusu biraz üzüldüm, Anavatan iktidarı, birikimleri 
kaldırmamıştır; birikimler, vatandaşın iştira gücünün ortadan kaldırılması ve tapu dairelerinde birtakım 
genişlemelerin yapılmasındandır. Gerçekten, işlerde basitleştirme vardır; fakat bunu bir iktidara bağlamak doğru 
değildir. Burası teknik bir kuruluştur ve gerçekten, bu kişiler vazifesini müdrik kişilerdir. 
 
Bu kuruluşumuza politikanın sokulmadığına memnuniyetle şahidiz. Hükümetten de, bu çok önemli kuruluşu 
desteklemesini, hiç değilse bu az bütçede, bundan sonra kısıtlama yapılmamasının açıklanmasını bekliyorum. 
 
Gerek rapordan ve gerekse komisyonda verilen izahattan, genel müdürlükte büyük değişikliklerin ve yeniliklerin 
olduğunu, özellikle meslek lisesinin kadrosunun genişletilerek, yabancı dil öğretimine geçtiğini, mesleki kurslara 
devam edildiğini, Ege Üniversiteyle işbirliği içinde bulunulduğunu ve hatta bununla ilgili bir fakülte kurulmak 
istendiğini takdir ve hayranlıkla izliyoruz. 
 
Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi, verimi mutlaka artırmaktadır, artıracaktır ve bunun yapıldığını da 
görüyoruz. Yukarıda da arz ettiğim gibi, verimin artması hem kalite, hem de kantite olarak önemlidir. Katsayı 
artması bile nazara alınmadan, cari harcamaların aynı tutulması ile, bunlar, nasıl olur? Biz, bu bütçeye göre, 
personel tasarrufuna veya tasfiyesine gidileceğinden endişeliyiz. Sayın hükümetin bu konuda açıklama yapması, 
gerek camialarında ve gerekse bizler arasında rahatlık yaratacaktır; bir tasfiyeye gidilmeyeceği buradan 
açıklanmalıdır. 
 
Keza, sayın bakanın, komisyonda, modern teknoloji ile harita üretimine gidileceğinden, yeni bir teşkilatlanma 
lüzumundan bahsetmesi; kadastro ve tapulama kanunlarının birleştirileceğini bildirmesi, velhasıl, işin 
basitleştirileceğini söylemesi fevkalade sevindiricidir, özellikle kompitüre geçilme çalışmalarının yapılması, 
arşivde mikrofilm çalışmalarına geçilmesi son derece isabetli ve ayrıca mal sahipleri sicilinde otomasyona 
geçilmesi sevindiricidir. Teknolojik çalışmalar için Dünya Bankasından ve uluslar arası kuruluşlardan istifadenin 
düşünüldüğünün açıklanması fevkalade isabetlidir. Bütün temennimiz, bu taahhüt ve vaatlerin kağıt üzerinde 
kalmamasıdır. 
 
Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan Türk Medeni Kanunundaki miras hükümlerinin de, bünyemize, örf ve adet 
ile, teamülümüze uygun değişikliğini milletin hasretle beklediğini, yeri gelmişken hatırlatmakta yarar vardır. 
 
Hülasa olarak söylemek gerekirse, geçen sene arz ettiğim tüm endişe ve isteklerim giderilmemiştir. Yalnız, Tapu 
Kanununun 35 inci maddesini değiştiren kanun, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir; o da, iş işten geçtikten 
sonra... 
 
Bu kadar ağır bir yük altında bulunan bu camianın, dağ, bayır dolaşan mensuplarının sosyal yaşantıları hemen 
hemen hiç yoktur ve geçim sıkıntıları da had safhadadır; lojman sıkıntısı devam etmektedir. Pek çok yerde, 
teşkilatın başını sokacağı düzgün binaları bile yoktur. Bütçenin, istekler faslında 28 vasıtanın satın alınacağı 
görülmektedir. Bu vasıtaların sadece birisi binek, 27 tanesi de meslekte kullanılmak içindir. Onun için, 
çalışmalarını çok yakından bildiğim genel müdürlükte, bir israf ve araba hastalığı vardır diyemiyorum. 
 
Aynı şeyleri tekrarlamamak için, konuşmamı burada kesmek istiyor ve netice olarak diyorum ki; Milletimiz için 
hayati önem taşıyan bu kuruluş, bu kısıtlı imkanlar içinde iyi çalışmakta ve çok faydalı hizmetler vermektedir. 
Hazineye de ayrıca büyük gelir getiren bu teşekküle elbirİiği ile yardım edelim, destekleyelim ve onlardan da 
hizmet bekleyelim.  
 
Bu vesileyle kendilerini grubum adına kutlar; bütçenin, kendilerine, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, yüce heyetinizi tekrar saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Biçer.  
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Sayın Salim Erel, buyurun efendim. 
 
Sayın Erel, süreniz 30 dakikadır efendim. 
 
SHP GRUBU ADINA SALİM EREL (Konya)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 



 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunmaktayım. Sözlerime başlarken yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
 
Sayın milletvekilleri, günün gecikmiş bu saatinde, ben de diğer arkadaşlarım gibi, mümkün olduğu kadar özet 
şeklinde konuşacağım. Evvela şu hususu arz etmek istiyorum; dilerdim ki, sayın iktidar partisi sözcüsü 
arkadaşımız, hükümetin sözcüsü gibi değil de, milletin sözcüsü şeklinde konuşsun. Yine isterdim ki, sayın sözcü 
elindeki belgelerden (ki bu belgeler değerli hizmetlerinden gurur duyduğumuz Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne aittir ve hepimizde mevcut bulunmaktadır) pasajlar okuma yerine bu genel müdürlüğün daha iyi 
koşullara kavuşturulması ile, daha iyi hizmet vermek imkanına sahip kılınması hususlarını belirtsin. 
 
Sayın milletvekilleri, demokratik bir düzen içerisinde, planlı bir kalkınma ile sosyal önlemlerin alınabileceğine, 
ekonomik ve kültürel verimlilikle gelişmelerin sağlanabileceğine inanıyoruz ve bu anlayışla, tapu- kadastro ve 
harita faaliyetlerini bilinçli ve dengeli bir gelişmenin, çağdaş uygarlık düzeyindeki ekonomik, sosyal yapı ve 
yaşantının oluşması için gerekli olan temel denge unsurlarından birisi olarak kabul etmekteyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, milletimize ve memleketimize götürebileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz hizmetlerin 
muhasebesini yaptığımız şu aşamada, hükümetin, yüce Meclisimize sunduğu bütçe kanunu tasarısından 
anlaşılmaktadır ki, diğer pek çok hizmet sektöründe olduğu gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
beklediğimiz hizmetler de maalesef bir başka bahara kalacaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, 1986 mali yılı bütçe gerekçesine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 yılı 
bütçesi için 17 milyar 250 milyon lirası ödenek ayrılmıştır; 1985 yılı bütçe ödeneği ise, 14 milyar 139 milyon 
445 bin Türk Lirasıdır. 1986 konsolide bütçe toplamı 7 milyar 251 bin 500 liradır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bütçesi, konsolide bütçenin binde 2,4'ü kadardır. Bu genel müdürlüğün konsolide bütçe içindeki 
ödenek payları 1985 yılından 1981 yılına kadar geriye doğru gidersek, onbinde olanak 26, 35, 33, 28 ve 29 dur. 
Sayın milletvekilleri, onbinde 2,4 ile 1986 bütçesinden en.az payı alanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
olduğu açıkça görülmektedir. Geçen yıla göre, 3 milyar 118 milyon Türk lirası artan bütçe, yüzde 22 artışla, 
enflasyonu dahi karşılayamamaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden beklenilen hizmetlerin etkinliğini 
değerlendirmeden önce, böyle bir etkinliğin kaynağını oluşturacak olan insan gücüne baktığımız takdirde, bu 
kuruluşumuzda mevcut, 627 adedi merkezde, 14 001 adedi taşrada çalışan ve çoğunluğu yüksek düzeyde eğitim 
sahibi olan 15 628 elemanın, özendirici imkanlardan yoksun ve yalnız 657 sayılı Yasanın mütevazı ücretleriyle 
yetindiğini görmekteyiz. Sayın hükümetten soruyorum; Bir noktada, bize göre, yağma şeklinde dağıtılan idare 
meclisi üyeliklerinden birisi, anlamlı hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne niçin verilmemiştir? 
 
Sayın milletvekilleri, siyasal iktidarın yaklaşımı, olanaklar olsa da, verimliliği ve üretimi artırmaya engeldir. 
Çünkü yönetimin öncelik verdiği husus, hizmetin amaçları ve üretimde verimliliğin artırımı değildir; yönetimin 
sürekli görevde kalması ve bu arzuyu oluşturacak her türlü uygulamadır. Mühim olan, görevde kalmaktır; plan 
ve program sözleri, sadece göstermeliktir. Yönetimi koruyan tutumla ne elde edilebilirse, o, yeterli 
görülmektedir. Teknolojik gelişme de göstermeliktir. Alınan yeni araçlar etkin olarak kullanılmaktadır. 
Hükümet, 1986 yılı programında da, bu hizmet alanına, vatandaşın beklentisine cevap verebilecek bir atılım 
getirememiştir. Son model Mersedes otomobiller ve özel uçaklar alınırken, çoğu kuruluşlarda olduğu gibi, bu 
kuruluş için de çok gerekli olan gereksinmeler için ödenek verilmemekte, eldeki mevcut makine ve teçhizatın, 
tam verimli çalışması önlemleri alınmamaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren, gece gündüz çalışması gereken bu kuruluş, yetişmiş 
mühendis ve teknik personelden azami şekilde yararlandırılmalıdır ve çalışmalarda en iyi olanaklarla 
desteklenmelidir. Ne planda, ne programlarda ve ne de hükümetin uygulamalarında, bu önemin gerektirdiği 
hassasiyeti görememekteyiz. Bu olumsuz davranış sürdürülmemelidir. 
 
Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, tapu ve kadastro çalışmalarının yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan 
çalışmalar ve hazırlanan teşkilat yapısı değişikliği yeterli olmamıştır, özel sektörden yararlanılması için 
düşünülen hazırlıklar sonuç vermemektedir. Ancak, özel sektörden yararlanılırken, tapu ve kadastro 
hizmetlerinde, siyasal iktidarın politikasına uygun olarak ihaleler yapılmasına teşebbüs edilmesi, ülkemize ve 
vatandaşlarımıza zarar verebilir. Bu konuda yeterince duyarlı davranılmasını temenni ediyoruz, ve bu konuyu 
dikkatle izleyeceğiz. 
 



Sayın milletvekilleri, 1950'lerde köy kadastrosu çalışmalarını başlatıp, 10 yılda bitirmek için ayrıntılı bir 
planlama yapan, bu hedefi gerçekleştirmek için hava fotogrametrisi yönteminin o dönemdeki en gelişmiş 
teknolojisini oluşturan ve uzmanlarını getiren, üst düzey teknik personel gereksinmesini karşılamak için 
ülkemizde ilk harita ve kadastro mühendisliği bölümünü bugünkü Yıldız Üniversitesinde açan, o dönemin Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz Tarhan'ı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aradan 35 yıl geçmiş olmasına 
karşın, hükümetin hala ilk tesis kadastrosunun 30-40 yıl süreceğini açıklaması şaşırtıcıdır. Hükümet, rahmetli 
Mümtaz Tarhan'ın dinamik yönetiminden hiç esinlenmemektedir. Hükümetin, harita, tapu ve kadastro 
hizmetlerimize bakış ve değerlendirmesini asla tasvip etmemekteyiz.  
 
Sayın milletvekilleri, vatandaşın gereksinmelerini, ülkenin plan ve projelerini karşılayabilecek bir sistem 
partimizce geliştirilecek ve iktidara geldiğimizde yürürlüğe konulacaktır. 5 yıllık plan hedefleri de, bugünkü geri 
düzeyinden kurtarılacaktır. 
 
ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır)- Ne zaman?.. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Görürsünüz. (ANAP sıralarından «Ne zaman, ne zaman?» sesleri) Millet gösterecek 
size... 
 
BAŞKAN- Müdahale etmeyelim lütfen. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Mevcut gereksinmelere uygun bir plan yine tarafımızdan hazırlanacaktır. Bu hükümet 
elde olan olanakları bile değerlendirmekten aciz durumdadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) Kırsal 
alanda yapılageldiği gibi, kentsel alanlarda da haritalar topografik ve kadastrol olarak yapılmalı, İller Bankası 
ayrıca yapmamalıdır; hizmetler tek elden yürütülmelidir. Böylece, hem emek, zaman, para israfı önlenecek, hem 
de vatandaşın ve kamu kurumları gereksindiğinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topografik kadastral haritaların en 
ucuz şekilde kullanıma hazır bulundurulması sağlanmış olacaktır.  
 
Sayın milletvekilleri, böyle bir yaklaşım, ancak, etkin ve güçlü bölge müdürlükleri kuruluşuyla sağlanabilir. 
Yıllardan beri sözü edilen, geçen yıl, dostlar alışverişte görsün diye, hiçbir olanak sağlanmadan kurulan bölge 
müdürlükleri, her yönüyle takviye edilmeli, böyle çalışmaları etkinleştirilmelidir. 
 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Yanlış onlar, yanlış, fenne uygun değil. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Karayolları ve Devlet Su İşleri bölgeleri düzeyinde bölge kuruluşları 
oluşturulmalıdır. Bu konuyu gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretime de ayrı bir önem verilmelidir. 
 
Sayın milletvekilleri, her şeyinde olduğu gibi, toprağından da asla taviz vermeyen, elindeki tapusunu bir nikah 
cüzdanı gibi benimseyen, toprağa sahiplenmesinin yanında, toprağından beklediği hizmetlerden de en iyi şekilde 
yararlanmak isteyen milletimiz, tapu kadastro çalışmalarının yirmi, otuz şeklinde açıklanan rakamlı yıllar içinde 
ve sembolik yüzdelerle belirlenen miktarlar halinde değil, en kısa bir süre içerisinde, en iyi bir şekilde yapılacak 
bilimsel ve teknik çalışmalarla bitirilmesini beklemektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, Osmanlı Devleti döneminde haritaya dayalı çalışmalara, yani bugünkü kadastroya benzer 
çalışmalara 1873 yılında başlanmıştır. Geniş kapsamlı ilk kadastro çalışması ise, 1908 yılında Konya Ovasının 
sulanması nedeniyle yapılmıştır. 30 bin hektar alanı kapsayan bu çalışma, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle devam 
ettirilememiştir. Meşrutiyetten sonra İstanbul'da alım, satım, ayırma ve birleştirme işleri yapılırken, harita 
düzenleme gereği kabul edilmiştir. 1915'te (İstanbul'da başlatılan kadastro çalışmaları da savaş yüzünden 
aksatılmıştır. 1912 yılında Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanunu Muvakkat yürürlüğe 
girmiştir. Cumhuriyet döneminde 658 sayılı Yasa ile kurulan kadastro örgütü, Tapu Genel Müdürlüğüne 
bağlanmış ve kuruluş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adını almıştır. Bu kuruluş aracılığıyla; sırasıyla, 
İstanbul, İzmir Manisa, Denizli, Ankara, Büyükada, Konya, Bursa ve Malatya'da kadastro çalışmaları 
yapılmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, bu tarihi bilgileri şu gerekçeyle sizlere arz ettim: 100 yıla yakın bir süre önce başlayan 
kadastro çalışmaları, o zamanın iptidai alet ve imkanlarıyla; fakat bilinçli, vatansever güçleriyle 
gerçekleştirilmiştir. Beş yıllık planlar döneminde yaşadığımız bu sürede, biliyorsunuz, geçen yıl Beşinci Beş 
Yıllık Planı Meclisimiz kabul etti; ancak buradaki bir çarpıklığı, üzüntüyle sizlere belirtmekte yarar görüyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Batılı düşmanların işgaline uğrayan işgal altındaki bazı devletlerde, yapılan hizmetlerin 
başında, kadastro çalışmaları gelmektedir. Şöyle ki; Fransız'lar, Hatay ve Suriye'yi işgal ettiklerinde ilk 



getirdikleri hizmetlerin başında kadastro çalışmaları gelmiştir. İngiliz'ler Kıbrıs'ı, Irak'ı ve Mısır'ı işgal 
ettiklerinde, yine bu işgal edilen memleketlerde aynı kadastro çalışmalarını yapmışlar ve bu hizmetleri oralarda 
gerçekleştirmişlerdir. Ağrı Dağının yabancılar tarafından parsellenmeye çalışıldığı, araştırıldığı, uzaydaki 
gezegenlerin parsellenmeye çalışıldığı bir dönemde, bakınız Beşinci Beş Yıllık Plan ne şekilden ne şekile 
dönmüş!.. 
 
1979- 1983 Dördüncü Beş Yıllık Planda hedeflenen köy kadastrosu 85 bin kilometre kare iken, gerçekleştirilen 
33 426; şehir kadastrosu 600 bin parselken, 499 602 parsel gerçekleştirilmiş. Standart topografik harita olarak 91 
bin kilometre kare hedef olarak gösterilmiş; 53 987 kilometre karesi gerçekleştirilmiştir. 
 
Sayın arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Plana alınan hedefler ise, şöyle: Dördüncü Beş Yıllık Planda köy 
kadastrosu 85 bin kilometre kare iken, gerçekleştirilen köy kadastrosu 33 426; Beşinci Beş Yıllık Plana alınan 
hedef ise, 35 bin kilometre karedir. Yine, Dördüncü Beş Yıllık Planda şehir kadastrosu hedefi 600 bin iken, 499 
602 parseli gerçekleştirilmiştir; Beşinci Beş Yıllık Plana alınan hedef ise, yalnız 375 bin parsel adettir. Standart 
topografik harita olarak 53 987 kilometrekare gerçekleştirilmiş; fakat Beşinci Beş Yıllık Plana 45 bin kilometre 
kare alınmış. Buna biz şark kurnazlığı değil, Sayın Özal kurnazlığı diyebileceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 
Zira, Beşinci Beş Yıllık Planın sonunda bunlar değerlendirilirken, «sayın vatandaşlarım, biz bu kadar hizmetin 
yüzde yüzünü, şu kadarını yaptık» denilecektir; ama miktar, tabii, ortaya atılmayacaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, insanların toprakla ilişkileri, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Çünkü, toprak, 
insanların başlıca üretim kaynağıdır. İnsanların üretme, beslenme ve barınma gereksinmeleri tümüyle toprağa 
bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ülkemizde sürekli çoğalan nüfusumuz, ancak güvenilir biçimde kadastrosu 
yapılmış bir ülke üzerinde daha başarılı ve daha mutlu olacaktır. Onun için, tapu ve kadastro hizmetlerine, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak büyük önem veriyoruz. ANAP iktidarının, bu hizmetleri de bir ticaret metaı 
saymasını ve ülkemizde yapılabilecek projeleri diğer ülke şirketlerine vermesini yerinde bulmuyoruz; iktidara 
geldiğimizde bu davranışı da değiştireceğiz. 
 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)- Ne zaman? 
 
SALİM EREL (Devamla)- Sayın milletvekilleri, 1986 programında (HAKAR Projesi olarak isimlendirilen) 
Harita Kadastro Reform Projesi konusunda verilen bilgilerde, harita ve kadastro hizmetlerinin bu proje 
uygulamasıyla bir plan içerisinde gerçekleştirilmesine çalışılacağı hükümet tarafından ifade edilmektedir. Bu ne 
demektir? Yani, bugüne kadar işlerin plansız yapıldığı mı söylenmek isteniyor? Kalkınma planlarında, yıllık 
programlarda bulunan bilgilerin, yeterince incelenme yapılmadan, gelişigüzel yapıldığı mı anlatılmak isteniyor? 
Bu proje konusunda hükümetin yüce Meclise bilgi vermesini istemekteyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, diğer bir konu da tapulama ve kadastro yasalarının birleştirilmesidir. Yıllardan beri plan ve 
programlarda yer alan bu sözler, bugüne kadar hiçbir ürün vermemiştir. Bu konuda da gerçekçi bir gayret 
gösterilmelidir. Dostlar alışverişte görsün anlayışındaki bir çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Tapulama ve 
kadastro yasaları birleştirilmelidir. Küçük toprak sahiplerinin ve küçük arsa sahibinin ve tek konuttan başka bir 
mal varlığı bulunmayan kentli vatandaşın haklarını koruyan, yoksul ve dar gelirli vatandaşın korunmasına 
öncelik veren hükümler getirilmelidir.  
 
Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı Yasanın gecekondu affı için çıkarıldığı sık sık vurgulanmış olmasına karşın, 
gerek hükümetin yaklaşımı, gerekse uygulamanın gidişatı, gerçekte ağırlığın imarlı alandaki ve kıyılardaki 
yapılarda yoğunlaştığını göstermiştir. ANAP iktidarı, gecekondu affını daha çok yerel seçimler öncesinde 
propaganda sermayesi olarak kullanmış ve bu yöntemle de vatandaşı aldatarak oylarını toplamıştır. 
 
NİHAT HARMANCI (Konya) – Sevindirmiştir vatandaşı. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Sayın arkadaşım, iki seneden beri buradayım; lütfen, gel de şurada sen de konuş, 
oradan laf atma. 
 
BAŞKAN- Lütfen, lütfen devam edin; devam edin, karşılıklı konuşmayın. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Şu Mecliste yeminin dışında başka hiçbir şey yapmadınız; gelin, şurada konuşun 
lütfen. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) – Biraz ciddi konuş. 
 



SALİM EREL (Devamla)- Laf atan arkadaşıma söylüyorum Sayın Pehlivanlı; muhatabım odur.  
 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Erel, karşılıklı konuşmayalım lütfen; devam ediniz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Müdahale etmeyelim, lütfen müdahale etmeyelim. 
 
SALİM EREL (Devamla)- 2981 sayılı Yasa, İmar Yasasına aykırı olan uygulamalara ve gecekondu yapımına 
alternatif bir çözüm getirememiştir. Bu yüzden de, yasaya aykırı yapılaşmayı ve gecekondu yapımını önleme 
gücünde değildir. Aynı zamanda, kentleşme ve konut politikaları bakımından da hiçbir öze sahip değildir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
 
Sayın milletvekilleri, vatandaşları sürekli yanıltan, hayal gücü ve laf etkinliği ile propaganda yapan Sayın 
Başbakanın, gecekondu affı, tapu tahsisi konusunda, TRT'de İcraatın İçinden programında ve çeşitli yerlerde 
yaptığı beyanlarla, uygulamalar, asla bağdaşmamıştır. Sayın Başbakan, tapuların 1,5 yıl içinde verileceğini 
ısrarla beyan etmiş olmasına karşın, verilen tapu sayısı 13 750 adettir. 
 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana)- Yetmez mi? 
 
SALİM EREL (Devamla)- 1986 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir sayın 
hükümet temsilcimizin tutanaklara geçen beyanına göre, 1 milyon 100 bin civarında hisseli tapu alması 
muhtemel vatandaş, 450 bin civarında da gecekondu sahibi bulunduğunu ifade etmiştir. Ancak, bugüne kadar 
verilen ve yasal hiçbir değeri olmayan 200 313 tapu tahsis belgesi ve 13 750 adet de tapu sayısı vardır. 
 
AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana)- Yavaş yavaş. 
 
İSMET TURHANGİL (Manisa)- Dağ fare doğurdu... 
 
SALİM EREL (Devamla)- Bu arada şunu da ifade edeyim de... 
 
BAŞKAN- Sayın Erel, devam edin efendim. 
 
Karşılıklı konuşma yeri değil ki, burası. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Efendim, arkadaşlar... 
 
BAŞKAN- Ben de müdahale ediyorum, söz atmamalarını da söylüyorum, sözünüzü kesmemelerini de 
söylüyorum. (SHP sıralarından «Sataşma var Sayın Başkan» sesleri) Efendim, karşılıklı konuşursanız olmaz 
tabii; lütfen... Lütfen sayın milletvekilleri, sözünü kesmeyin hatibin. 
 
Devam edin efendim. 
 
EROL AĞAGİL (Kırklareli)- Sataşıyorlar Sayın Başkan. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Sayın milletvekilleri, bu gecekondu rezaletine artık son verilmelidir. Başbakanın, 
İcraatın İçinden programında açıkladığına göre, vatandaşların tapuları bugüne kadar çoktan verilmiş olmalıydı. 
 
İSMET TURHANGİL (Manisa)- Dağ fare doğurdu. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Daha 200 bin gecekondunun ölçüleceğinden söz ediliyor. Hükümet bu hizmeti 
istismar konusu yapmamalıdır. Gecekondulara veremediği tapuları bir an önce verme gayreti için girmelidir. 
Hükümet, henüz tapu tahsis belgelerini dahi verememiş, verdiği tapu miktarı da devede kulak kalmıştır. Üstelik 
vatandaştan istediği paralar da ödenemez miktarlardadır. 
 
Bu arada, saygı duyduğum sayın ANAP sözcüsü arkadaşım, bu konu üzerinde fikirlerini beyan ederken, 2981 
sayılı Yasaya gerekçe olan olayları –ben öyle anladım herhalde, yalnız ifadeleri şöyleydi- imar çarpıklığı, çarpık 
ve düzensiz yerleşim olarak ifade ettiler. Ben bu ifadeleri aynen sayın arkadaşıma iade ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar)  
 
Sayın arkadaşlar, kıyılar, güzel bahçeler yağma edilecek, ambargo altına alınacak, buralar medeni yaşamının, 
insanca yaşamanın yerleşim yerleri olacak; fakat vatandaş Mehmet efendi başını sokacak bir sundurma 



yaptığında, onun adı imar anarşisi, çarpık ve düzensiz yerleşim olacak. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) Olmaz böyle şeyler sayın arkadaşlarım. 
 
Daha bunun imar ıslah planı vardır; plandan sonra verilecek imarlı tapusu vardır. İmar ıslah planında, yola, ortak 
kullanım alanlarına gelecek yerlerdeki vatandaşların haklarının korunması vardır. Hükümet her konuda olduğu 
gibi, bu konuda da hiçbir iş yapmamıştır ve gayri ciddidir; sadece propaganda yapmıştır, beklenti içinde (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) olan vatandaşların ümit ve iyi niyetlerini istismar etmiştir; ama artık, 
propaganda karın doyurmamaktadır. Bu nasıl görev anlayışıdır? Vatandaştan, oylarını peşin alacaksınız; ama 
vatandaşa vaat ettiklerinizi taksitle dahi yerine getirmeyeceksiniz!.. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Devam ediniz sayın hatip. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Anımsadığım kadarıyla, sayın sözcü arkadaşımın ifadelerinden, 1 milyon 400 bin 
müracaat olmuş; yalnız, bunun 350 bin tanesinin, teknik bürolardan, resmi kuruluşlara, yani belediyelere intikal 
ettiğini beyan ettiler. Doğru mu bu efendim? Sayın arkadaşlarım, bu 350 bin adedi asgari 10 bin lirayla 
çarparsak, vatandaşın cebinden kimlerin cebine ne kadar para girdiğini bulursunuz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
 
Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, gecekonduları asla bir sorun olarak kabul etmiyoruz. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Esas sorun, bu iktidarın, Özal Hükümetinin güvencesinden yoksun 
olan, istismar edilen, istiskal edilen, yaşamak için değil, ölmemek için direnmeye çalışan, yoksulluk içindeki bir 
toplum kesimine karşı gösterilen ilgisizliktir, sahipsizliktir. Evet, işte esas sorun budur. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar. 
 
MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya)- Size kalsa, memlekette bütün gecekonduları yıkarsınız, o zaman sorun kalmaz. 
(Gürültüler) 
 
BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyelim sayın milletvekilleri. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Sekiz, on evladıyla, turizm, patlamasına katkıda bulunmak için değil; iş aramak, 
ekmek aramak ve de felek yar olursa yaşamak için göç ettikleri yerlerde başını sokacak bir sundurma 
yapabilmenin arayışı içinde bulunan bu insanların tepesinde Demoklesin Kılıcı gibi durmayınız Sayın Özal. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
 
Sayın milletvekilleri, yapım süreci, ucuz kentleşme, zaman içinde gereksinmeler ve parasal olanaklara en uygun 
modeller ve alternatif bir çözüm niteliğinde olan gecekondu uygulamasının yasal bir sisteme kavuşturulması 
mutlaka şarttır. Bu ülkede kamu hizmetlerini daha ciddiyetle ele alacak yeni bir iktidara gereksinme doğmuştur. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 
 
Sayın milletvekilleri, mevcut iktidar... 
 
BAŞKAN- Sayın Erel, 2 dakikanız kaldı, konuşmanızı toparlayınız efendim. 
 
SALİM EREL (Devamla)- Mevcut siyasal iktidar 2981 sayılı Yasadan bağımsız olarak, İmar Yasasında geniş ve 
ideolojik amaçla yaptığı bir değişiklikle, toplu konutu teşvik için, ayrıcalıklı düzenlemeler getirmiştir. Böyle bir 
uygulama, güya ucuz kentleşme ve ucuz konut politikasını amaçlamaktadır, Bu çözümler, en azından, pahalıdır 
ve artan hayat pahalılığı, gecekondu yapımını önleyemeyecektir. Günden güne daha ucuz ve süratli konut yapımı 
zorunluluk haline gelmektedir. 2981 sayılı Yasa, öncelikle kendi arazisi veya kamu arazisi üzerinde imar 
düzenine aykırı  yapılaşmaları ve kıyılardaki yasa dışı yapılaşmaları sınırsızca af kapsamına alarak, imar tarihine 
kara bir sayfa olarak eklemiştir. Bu uygulama ile, orta üst ve üst gelir düzeyindeki toplulukların öncelikle 
korunması amaçlanmaktadır. Geniş vatandaş topluluklarının ve gecekonduların gereksinmelerine yanıt 
verilmemektedir ve hatta, az gelirli vatandaşları gecekonduları için, cezalı hak ödemelerine, günlük rayiç 
üzerinden arsa bedeli ödemeleri gibi güçlüklere sokmaktadırlar. 
 
Sayın milletvekilleri, partimiz, yüce milletimizin onurlu oylarıyla iktidara geldiğinde, vatandaşlarımızın diğer 
hizmetlerinde olduğu gibi, tapu ve kadastro hizmetlerinde de (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
(görevimizi inançlı bir şekilde yerine getirecek ve HAKAR Projesinin ilk uygulayıcısı Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olacaktır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 



Gecekonduların yasallaştırılması, düzenlenmesi ve sosyal adalet ilkelerine en uygun bir düzeye getirilmesi, 
iktidarımız döneminde mutlaka gerçekleştirilecektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 yılı bütçesinin 
devletimize ve milletimize yararlı olmasını, sağlıklı hizmetler getirmesini diler, yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Erel, teşekkür ederim. 
 
Gruplar adına konuşmalar burada sona ermiştir. 
 
Şimdi, şahıslar adına olan konuşmalara geçiyorum. 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkan, sataşma var efendim. 
 
BAŞKAN- Buyurun. (SHP sıralarından gürültüler)  
 
Bir dakika müsaade edin efendim. 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Efendim, sayın arkadaşım, şahsıma, ismimi kullanarak, sözlerimi iade ettiğini 
söyledi. Ben sözlerimi ispat etmek mecburiyetindeyim; sataşma vardır, söz istiyorum. 
 
BAŞKAN- Sataşma şeklinde değil Sayın Elmas. 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Hayır efendim, iade etti. 
 
BAŞKAN- Sataşma değil efendim. 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Efendim, o halde sözünü geri alsın, (SHP sıralarından gürültüler) 
 
BAŞKAN- Ben sataşma görmedim, takdir hakkını da kullanıyorum... 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Efendim, söz istiyorum. 
 
BAŞKAN- Vermiyorum efendim; lütfen... 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Sataşma var Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Yok efendim, sataşma diye bir şey yok. Lütfen... Çok rica ederim... (ANAP sıralarından gürültüler) 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Söz istiyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Efendim, takdir hakkımı kullanıyorum; ona olduğu gibi, size de söz vermiyorum. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar)  
 
Lütfen yerinize oturun. 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Efendim, biz o düşüncedeki kurtarılmış bölgelere tapu veriyoruz. Bu şekilde 
düşünenlerin zamanında yaptıkları gecekondulara tapu veriyoruz. 
 
BAŞKAN- Lütfen efendim yerinize oturun. Sizi, hepinizi, bütün grupları dikkatle dinledik burada.  
 
Şimdi, şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz.  
 
Sayın Saruhan, buyurun efendim; süreniz 10 dakikadır. 
 
İSMAİL SARUHAN (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benim konuşmam çok kısa olacak. Ancak, 
ben ülkeyi 1979'lara götürmeyeceğim... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ben, «Küçülen Türkiye» 
demeyeceğim; yine, ben, cinayet devrini, hürriyet devri olarak göstermeyeceğim. (SHP sıralarından gürültüler) 
 



VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa)- Konu ile ilgili konuş. 
 
KAZIM İPEK (Amasya)- Ne ilgisi var? 
 
İSMAİL SARUHAN (Devamla)- ... ve 1982 Türk Anayasasının değiştirilmesini istemeyeceğim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 
 
İSMET TURHANGİL (Manisa)- Ne alakası var Sayın Başkan? 
 
BAŞKAN- Müsaade edin konuşsun efendim, çok rica ederim. 
 
İSMAİL SARUHAN (Devamla)- Bu tarafımdakilerin, bu mesajı anladığını sanıyorum. 
 
SALİM EREL (Konya)- Sayın Başkan, «bu taraf, o taraf» demekle, ne demek istiyor? 
 
İSMAİL SARUHAN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, şu anda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesini 
görüşmekteyiz. Türk vatandaşının kendisine ve mirasçılarına bırakmak istediği, başta gelen güvencesi tapudur ve 
tapu için, özellikle kırsal alanda pek çok vatandaşımız ölüm kalım mücadelesi vermiştir ve vermeye de devam 
etmektedir. 
 
Tapu ve kadastro çalışmaları son yıllara kadar istenilen düzeyde değildi. Ülkenin köy ve şehir kadastro 
çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. 230 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeni ve ihtiyaca uygun 
şekilde teşkilatlandırılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, klasik tapu ve kadastro görevlerine ilave olarak, 
turizmi teşvik, tapu, konut, imar affını içeren, imar ve gecekondu tapulama ve kadastro parsellerinin 
yenilenmesine dair kanunlarla ağır bir iş yükü altına girmişti. Ancak, ifade etmek isterim ki, bu genel müdürlük, 
son yıllarda çok yoğun gayret sarf ederek, tamamlanmayan kadastro çalışmaları yönünden, memnuniyet verici 
bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. 3000 ve 3163 sayılı kanunlarla getirilen hükümlerle, hükümetimiz, tapu 
işlemlerindeki bürokrasiyi asgariye indirmiş ve vatandaşlara bazı yeni kolaylıklar getirmiştir. Bundan böyle, 
sıhhatli bir bilgi akımı kompitür uygulaması ile temin edilerek, vatandaşı tapu dairelerinde günlerce bekleme 
sıkıntısından kurtarmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, her yıl milyonlarca işlem yapan, sayısı çok az bir 
teknik kadro ile çalışmaktadır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin arazi ihtilafları oldukça fazladır. Padişah döneminden kalan eski 
yazıların tercümesinde çıkan zorluklar sebebiyle, taşınmaz malların mülkiyet tespitinde büyük zorluklar 
bulunmaktadır. Davaların mahkemede kısa zamanda sonuçlananları çok azdır; hatta davaların birçoğu iki, üç 
veya dört nesildir devam etmektedir. Arazi ihtilafı sebebiyle, 1984 yılında 225 157 dava açılmış ve bunlardan 
sadece 60 500 dosyaya bakılmıştır.  
 
Görüldüğü üzere, insanın kendi mülkünün tapusunu görmeye ömrü yetmiyor. Tapu ile görevli mahkemelerin 
artırılması ve tapu dairelerinin yeni statüye kavuşturulması giderek önem kazanmaktadır.  
 
Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)  
 
BAŞKAN- Sayın Bakan hükümet adına söz istiyor.  
 
Buyurun Sayın Bakan; süreniz 30 dakikadır, hatırlatıyorum efendim. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; hepinizi en 
derin saygılarımla selamlarım. 
 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım, yapılmış çalışmaların büyük bir kısmı hakkında bilgi verdiler; ben 
onları tekrarlamak istemiyorum. Ancak, eksik kaldığını zannettiğim bir iki rakamı burada tamamlayıp, ondan 
sonra da biraz evvel kıymetli muhalefet sözcüsünün bahsetmiş olduğu Harita Kadastro Reform Projesi hakkında 
bir miktar ek bilgi vermek istiyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, 1956 yılından 1.12.1985 tarihine kadar olan 25 yıllık süre içinde harita çalışmaları olarak 
şunlar yapılmıştır: Bütün kamu kurumlarının ihtiyaçları olan 1/1000, 1/2500 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik 
metotla haritalar üretilmiştir; 1/5000 ölçekli 242 bin küsur kilometrekare, 1/2500 ölçekli 16 bin küsur 
kilometrekare ve 1985 yılı için hedef de 15 bin kilometrekare toplam harita üretimidir. 
 



Diğer yandan, tapu çalışmaları hakkında da bilgi arz etmek istiyorum. Tapu sicil müdürlüklerinde, 1984 yılında 
1 milyon 94 bin adet işlem yapılmıştır. Hazineye sağlanan gelir, bu yapılan işlemlerden dolayı 45 milyar liradır. 
1985 yılı için ise, 1,5 milyon işlem yapılması beklenmekte ve yaklaşık olarak 50 milyar liralık bir gelir temin 
edileceği beklenmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, kıymetli konuşmacıların, üzerinde hassasiyetle durdukları Türkiye kadastrosunun bunca 
yıldır bitirilememesi problemine, Hakar Projesi nedeniyle bir kere daha değinmek istiyorum. 
 
Söylenenlerde gerçek payı büyüktür; ancak, adından meseleye başlamak lazımdır. Bu, yeniden yapılacak bir 
planlama çalışması değildir; yani, bunun anlamı, bugüne kadar yapılan işlemler plansız yapılmıştır ve bundan 
sonra da ilk defa planla çalışmaya başlanıyor değildir. Bu proje, bir hızlandırma projesidir; adını böyle 
koymakta, zannediyorum anlam açısından yarar vardır. 
 
Bilindiği gibi, Türkiye'deki kadastro hizmeti ilk defa 1912 yılında başlamıştır, 1934 .yılında 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanunu, 1950 yılında da 5602 sayılı Arazi Kadastrosu Kanunu ile daha düzenli bir kadastro 
işlemi başlatılmıştır. Ancak, 1985 sene sonu itibariyle, yaklaşık olarak, Türkiye'nin yüzde 50'sine ait kısmının 
kadastrosu bitirilebilmiştir. Hükümetimiz bu tabloyu, bu erişilen rakamı yetersiz görmektedir. Bu nedenle de, 
konuya daha ciddi eğilmek ihtiyacı duyulmuş ve harita- kadastro işlerini hızlandırmak ve bu hızlandırma işlerini 
bir master plana bağlamak üzere, bilimsel çalışmaların yöneticisi durumunda olan Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunu da bu işin içine sokarak, ona bir ihale ile bu işi vererek, Harita Kadastro Reform Projesi 
veya kısa adıyla Hakar Projesi adlı projeyi başlatmıştır. 
 
Bu isim altında başlatılan ve üzerinde muhtelif grupların çalıştığı proje yaklaşık 8 aydır yürütülmekte ve 
1986'nın Mayıs ayında uygulamaya konulabileceği beklenmektedir. Bu proje ile birlikte elde edilebilecek 
yararları birkaç anabaşlık altında arz etmek istiyorum. 
 
Proje uygulandığında, yarım asırdan bu yana devam eden kadastro çalışmaları, 8 yıl gibi bir süre içinde 
tamamlanabilecektir. Bütçe kısmında da değineceğim gibi, bu 8 yıllık süre, bu konuya ayrılabilecek kaynakların 
artırılmasıyla, ancak bir miktar daha kısaltılabilecektir; fakat hiçbir şekilde, ayrılan paranın sonsuz olmasıyla, bu 
süre, bir iki yıl gibi bir süreye indirilemeyecektir. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, kadastro sorunlarının altında 
teknik işlerin hızlandırılmasının ötesinde, bu konudaki hukuki sorunların, tasarruf işlemlerinin çok büyük ağırlığı 
vardır. 
 
İkinci sağlanacak fayda olarak, mükerrer olarak ve her teşkilatın değişik standartlarda ürettiği haritalar ve 
bilhassa belediyelerin ihtiyaçları, standart bir temel harita üretilmek suretiyle karşılanacaktır. Bugün hepinizin 
çok yakından bildiği gibi, belediyeler, muhtelif kamu kuruluşları, hatta Orduya ait kuruluşlar, kendi amaçlarına 
yönelik, son derece değişik standartlarda harita üretmektedirler. Bunların her biri, zaman, para ve diğer 
kaynakların büyük ölçüde mükerrer olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Hakar Projesiyle, bu mükerrerlik 
bir ölçüde de olsa azaltılabilecektir. Bir ölçüde de olsa diyorum; çünkü, netice itibariyle, bu işin sivil ve askeri 
kesimi arasında mutlaka bir sınır olması gerekmektedir. 
 
Üçüncü ve sayın konuşmacıların, özellikle üzerinde durup, bir kısmını da eleştiri konusu yaptıkları nokta, özel 
sektörün her türlü kapasitesinden yararlanarak ve modern teknoloji imkanlarından yararlanarak harita yapımıdır. 
Gerek haritaların ilk tesisinde, gerek ondan sonraki güncelleme çalışmalarında, özel sektörün tüm kapasitesinden 
yararlanmak niyetindeyiz. Nitekim, bu yeni bir karar da değildir; bundan evvelki ilk yasada dahi özel sektörün 
bu konudaki kapasitesinden yararlanmak için gerekli cevaz verilmiştir; ancak, bugüne kadar özel sektörün bu 
konudaki kapasitesinden çok büyük ölçüde yararlanamadığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu türlü bir 
yaklaşım bizim ana tercihimizdir, bunu burada ifade etmek isterim. 
 
Vatandaşın, serbest rekabet ilkelerine göre yapacağı işlere, devletin ayrıca rakip durumuna gelmemesi; devletin, 
ancak, bunları koordine edecek bir atmosfer yaratması, gerek bu konuda, gerek diğer konulardaki hükümet 
felsefemizdir, parti kuruluş felsefemizdir. O bakımdan, bunu «Niçin özel sektöre yaptırılıyor? Pahalı olur» 
biçimindeki eleştiriyi ben çok doğru bulmuyorum. Ayrıca, işin maliyeti de hesaplandığında, serbest rekabet 
ilkelerine göre yapılacak haritaların, bugün ürettiğimiz haritaların birim fiyatlarından çok daha düşük olacağını 
isteyen bütün arkadaşlarımıza kanıtlamak mümkündür. 
 
Kadastro çalışmalarında uygulanan 2613 sayılı ve 766 sayılı iki yasa mevcuttur; bunların bir tanesi Kadastro, 
öbürü de Tapulama Kanunudur. Bu iki kanun yerine, devleti ve vatandaşı aynı şekilde kollayan, hiçbirini 
diğerine daha fazla tercih etmeyen ve modern metot ve teknolojinin kullanılmasına imkan sağlayacak olan yeni 



bir yasanın çalışmaları yapılmaktadır ve tahminimize göre 1986'nın ilk üç ayı içinde tartışılmaya hazır duruma 
getirilecektir. 
 
Bu yasa ile döner sermaye imkanı da getirilmekte ve böylelikle tapu ve kadastro hizmetlerinin daha esnek bir 
statü altında yürütülmesi, kendi kendine yeterli duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Ayrıca, Haklar Projesiyle tapu işlemleri kolaylaşacak ve sadeleşecektir; orman sınırları ve Hazine arazileri 
emniyet altına alınacaktır. İhtilaf kaynaklarının başında gelen belirsiz sınırlara işaretler konmak suretiyle, ihtilaf 
kaynağında kesilmiş, orada önlenmiş olacaktır. Kısa bir süre içinde, tapusuz mal kalmayacak; gayrimenkul, bir 
sermaye gibi kullanılır hale getirilirken, devletin, vergi ve harç gelirlerinde büyük ölçüde artış olacaktır. 
 
Bugün mükerrerliklerin kaynağı durumunda olan orman ve normal kadastronun birleştirilmesi konusu da yine bu 
proje çerçevesinde şu anda etüt edilmektedir. Bu etüt sonuçlarına göre, birleştirilmesi veya böylece ayrı biçimde 
devam ettirilmesi mümkün olacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, Hakar Projesinin dışında yürütülmekte bulunan iki proje daha vardır; bunları da kısa 
başlıkları itibariyle arz edeyim: Bir tanesi, Çukurova Kentsel Kalkınma Projesi adlı projedir. 1984 yılı sonunda, 
Dünya Bankasının, Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde olmak üzere, Çukurova'da (yani Tarsus, 
Mersin, Adana, Ceyhan, İskenderun'da) Kentsel Kalkınma Projesi uygulaması için, çalışmalara başlanmıştır; bu 
çalışmalar Temmuz 1985 tarihine kadar sürdürülmüştür. 5 Temmuz 1985 gün ve 85/9627 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla, Çukurova'da Dünya Bankasının desteğiyle projenin uygulanması kararlaştırılmıştır. 
 
Bu proje ile, harita ve kadastro hizmetlerine, ekipman olarak 750 bin dolar, ayrıca Ulusal Harita Kadastro 
Araştırma Projesi olarak da 250 bin dolarlık kredi açılmasa uygun görülmüştür. Çalışmalarda, ekipman ihalesi 
aşamasına şu anda gelinmiş durumdadır. Alınacak ekipmanla harita kadastro işlemlerinin Çukurova Bölgesinde 
daha hızlandırılması mümkün olacaktır. 
 
Bunun dışındaki bir proje de, Kalkınmada Öncelikli İller Köy Kadastrosu Projesidir. Kalkınma da öncelikli iller 
köy kadastrosu için, bilgisayar destekli bir proje geliştirilmiştir. (Proje, Milli Güvenlik Kurulunca da kabul 
edilmiş ve bütçe olanakları oranında uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. Proje, uygulamaya 
konulduğunda, kalkınmada öncelikli illerin kadastrosu, 5 ila 8 yılda bitirilecektir ki, bu, aynı zamanda HAKAR 
Projesinin de öngörmüş olduğu süredir. 
 
Değerli milletvekilleri, son olarak bahsetmek istediğim konu, bütçe konusudur. Değerli sözcüler, 1986 yılı 
Bütçesinin, kadastro çalışmalarının hızlandırılmasına imkan tanımayacak ölçüde kısıtlı bir bütçe olduğunu, 
Hükümetin kadastro teşkilatını gözden çıkarmış olduğu gibi bir sonuç doğurduğunu ifade ettiler. 
 
Hemen, açık seçik şunu ifade etmeliyim ki, böyle bir şey söz konusu değildir. Bırakınız, hükümetin, kadastro 
teşkilatını gözden çıkarmasını, tam tersine, bu konuya son derece ciddi ve kararlı biçimde yaklaştığını, demin 
izah etmeye çalıştığım projelerle ifade etmiş bulunuyorum. Dolayısıyla, bu, doğru değildir; ancak şunu da burada 
söylemek lazımdır: 1985 ila 1986 yıları arasında, muhtelif bütçe kalemleri arasındaki artışları burada ifade etmek 
istiyorum; milyon rakamları okumuyorum, bunlar herhalde sizlerin vaktini almaktan başka işe yaramayacaktır; 
personel giderlerinde 1985 yılına nazaran net yüzde 30 artış vardır; diğer carilerde yüzde 15, yatırım 
harcamalarında yüzde 28, transferlerde de yüzde 77 oranında azalma vardır. Onun nedenini izah edeyim: 1985 
yılı transfer rakamına 600 milyon Türk Lirası, kamulaştırma ve hizmet binası satın alımı için dahil edilmişti. Bu 
hizmetler, 1986 yılında yatırımlar bölümüne ilave edildiğinden, transfer harcamaları bölümü yüzde 77 oranında 
azalıyor görülmektedir. 
 
Ağırlıklı ortalaması alındığı takdirde, 1986 yılı Bütçesi, 1985 yılı Bütçesine nazaran yüzde 22 oranında bir artış 
getirmektedir. Bu yüzden 22 oranın, deflatör de dikkate alındığı takdirde, yetersiz görülmesinin sebebi şurada 
yatmaktadır: HAKAR Projesi, her ne kadar büyük ölçekte tamamlanmış ise de, getireceği finansal yük açısından 
şu anda belirsizliklerle doludur. O açıdan, hükümetimiz, bu konuyu Geliştirme Destekleme Fonundan ayrı olarak 
destekleme kararı aldığından dolayı bu bütçe içine dahil edilmemiştir. Dolayısıyla bu, sadece cari bütçenin 
idame edilmesi için yapılmış olan bir bütçe olarak görülmelidir. 
 
Ayrıca, personel giderleri konusunda şu noktayı da ifade etmek istiyorum: Bilindiği gibi, mevzuatımız itibariyle, 
personel ödemelerinde ödenek yetişmediği takdirde, Maliye ve Gümrük Bakanlığının fonlarından bu ödenekler 
karşılanabilmektedir; dolayısıyla, bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. 
 



Yatırımlar konusunda ise, burada öngörülmeyen çok daha büyük bir miktarın, HAKAR Projesinin sonuçlarına 
göre, gereklerine göre tahsis edileceğini burada sizlere ifade etmek istiyorum.  
 
Bir de son olarak, bir cümleyle, imar affı çalışmalarının, sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü 
ilgilendiren bölümüne değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, tapu tahsis belgesi, Hazine, belediye, vakıf ve özel 
idarelere ait arsa ve araziler üzerine gecekondu yapanlara, ıslah imar planının uygulanmasından sonra verilecek 
müstakil tapuya esas olmak üzere, tapu siciline de işlenerek, verilen belgedir; tanımı bu şekildedir. Devlet, bu 
belge ile, gecekondu sahibine ıslah imar planına göre tapu senedi vermeyi taahhüt etmektedir. 1.12.1985 tarihine 
kadar ölçülen parsel sayısı 231 bin küsur, ölçülen yapı sayısı 241 bin, verilen tapu tahsis belgesi 209 bin, verilen 
tapu senedi de 13 750'dir. 1986 yılının ilk altı ayında, yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de, yaklaşık 
100 bin adet müstakil tapu verileceğini planlamış, bulunuyoruz; bunu da burada ifade etmek istiyorum. 
 
Konuya, sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü açısından yaklaştım. Diğer yandan, yani çalışmaların hızı 
açısından, ilgili bakanlığın, (Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızın) bütçesi görüşülürken, iIgililerimiz çok daha 
ayrıntılı bilgi takdim edeceklerdir. 
 
Bu münasebetle, HAKAR Projesinin başlamasında hasbelkader pay sahibi olmuş bir kimse olarak, huzurunuzda, 
bu çalışmada cansiperane çalışıyor olan ve bu şekilde başlamış olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkililerine ve bu konuda desteklerini esirgememiş bulunan TÜBİTAK Kurumumuz yetkililerine de 
huzurunuzda teşekkürü borç biliyor, 1986 yılı bütçesinin milletimize ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Salih Alcan; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Alcan, konuşma süreniz 10 dakika. 
 
SALİH ALCAN (Tekirdağ)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Genel Kurulu 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
 
Toprakla insan arasındaki ilişki, tarih boyunca, toplumların sosyal ve ekonomik yaşamlarını etkilemiş olan 
önemli bir konudur. Toprağın dağılımı ve kullanıp, işletilmesi, bütün dönemlerde sık sık gündeme gelen 
sorunlardan biri olmuştur. 
 
Temel üretim faktörlerinden biri olan toprağın, ekonomik açıdan olduğu kadar, sosyal açıdan da, toplum 
yaşamında önemli bir yeri vardır. Dünyadaki insanların yarısından fazlası, geçimlerini topraktan 
sağlamaktadırlar; bu nüfusun yüzde 90'ı ise az gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bu ülkelerde nüfusun hızla 
artması ile birlikte yiyecek ihtiyacı da artmakta, bu durum ise toprak üzerindeki baskıları artırarak, hektar başına 
daha fazla ürün alınması zorunluluğunu getirmektedir. Ürün artırımı olabilir de; toprak, artırılması olanaksız, 
sınırlı bir kaynaktır. Bu kaynağın, kişinin üzerine tescil edildiğini gösterir tapu senedinin az sayıda kişiler elinde 
toplanması ve dağılımında dengesizlikler olması, birçok az gelişmiş ülkede ekonomik ve sosyal rahatsızlıklara 
yol açmıştır. Bu rahatsızlıkları gidermek tedbirleri ise, tarım arazilerindeki ve şehir yerleşim bölgeleri içindeki 
gayrimenkullerin yapısal bozukluklarım iyileştirmekle, üretimi artırmayı amaçlamak ve tarım sektörünün ihtiyaç 
duyduğu kredi, pazarlama, eğitim, yayın, araştırma, örgütleme ve donatım gibi hizmetlerle anlatılmak istenir. 
Kırsal kesimde toprağı işleyerek hayatını kazanan insanlarımıza bir bilgi vermek, toprak- insan ilişkisini daha da 
kuvvetlendirecektir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, yurt çapındaki gayrimenkullerin büyüklüklerini inceleyen ve rapor veren 
bir doktor görevini yapan kuruluş olarak görüyorum. Mülkü olan her vatandaş ondan görev beklemektedir. Bu 
müdürlük, yurt çapında tüm gayrimenkullerle ilgili her türlü kayıt ve tescil işlemiyle; belediye sınırları içinde, 
şehir kadastrosu çalışmalarını; köy sınırları içinde, tapulama çalışmalarını ve muhtelif ölçekli harita çalışmalarını 
yürütmekle görevlidir. 
 
Bu bilgilerden sonra, orman kadastro durumuna baktığımızda görüyoruz ki, orman kadastrosu, Orman Kanunu 
(gereğince yürütülmektedir. Orman içi ve orman kenar köylerinin normal kadastrosu, orman kadastrosu 
bitirilmediği için, aksatmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü emrine daha fazla orman kadastrosu ekipleri 



verilmelidir. Günümüzde orman sınırlarımın tespitinde, orman idaresi ite köylünün arazi ihtilafı sürmektedir. 
Asırlardır tarlalarını süren köylünün, kullandığı arazi ve evlerinim tapuları, biran önce kendilerine verilmelidir; 
Orman Genel Müdürlüğü bu konu üzerimde önemle durmalıdır. Köylü ile orman arasında uçurumlar 
yaratmamalı, orman ile insan, en yakın akraba olmalı; insanları, ormanı yaratma, sulama, koruma bilgileriyle 
donatmalıyız. Orman köylüsünün ekonomik gücünü, devlet, diğer gelir kaynaklarıyla desteklemelidir. 
 
Toprak reformu çalışmalarına gelince: İlgili genel müdürlüğün bilgilen dahilindedir; teknik sorunlar, ekonomik 
sorunlar, sosyal sorunlar, yapısal sorunlar başta gelmektedir. Toprak mülkiyetinin dağılımındaki dengesizlikler, 
mülk ve işletmelerin ufalanma ve parçalanmaları, ortaklık ve kiracılık düzenindeki bozukluklar gözümüzün 
önüne gelmektedir. Bu açıklamalardan sonra ilgili genel müdürlüğe, çok daha teknik ve süratli çalışmalar 
yapmasını öneriyorum. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 
 
Verilen tapu tahsis belgeleri yerine, kadastrosu yapılmış tapu senetlerinim verilmesi, gecekonduların yapıldığı 
hisseli arsaların kadastrosunun yapımıyla, tapu senetlerinin verilmesi, teknik hizmetlerde çalışanların sayısını 
artırıp, imkanların genişletilmesi, Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve meslek liselerine daha fazla öğrencinin 
alımının sağlanması, mesleği severek yapacak elemanların yetiştirilmesi; genel müdürlükten istifa ederek ayrılan 
memur ve teknik elemanların çokluğunu gördüğümden bunların nedenlerinin araştırılması, arşivlerdeki eski 
dokümanları okuyacak elemanlarım yetiştirilmesi, teknisyenlerin arazide iken araç, gereç ve diğer ihtiyaçlarının 
doyurucu şekilde giderilmesinin sağlanması, köye giden görevlilerin iyi diyalogla, tarafsız çalışmalarının 
sağlanması, Türkiye'de kıyı yağmacılığının önlenmesi, kıyı şerit çalışmalarına önem verilmesi, vatandaşa her 
yönden arındırılmış tapu senedini vererek, senedi karşılığında kredi kapılarının açılmasının sağlanması, alım ve 
satımlarda adil fiyat uygulamayanlar ve gayri meşru yollara başvuranlarla mücadele edilmesi, sınır ve tapu 
kadastro davalarının yıllarca sürüncemede kalmaması için kadastronun titizlikle yapılması, il ve ilçelerde, gerçek 
tapulama hakimlerinin bu gibi davalara bakmasının sağlanması, köylü vatandaşın, mahkemelerde sekiz on yıl 
bekletilmemesi, taşra teşkilatında çalışanların tecrübe ve tahsil durumlarının yükseltilmesi, taşra teşkilatının 
kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik taslağının bir an önce yürürlüğe girmesinin 
sağlanması, teşkilatın, personel istihdamının 3045 sayılı Yasada belirtilen esaslarla yerine getirilmesi, idarenin 
takdiri ile atamalar yapılmaması, iç ve dış tavassutlara yer verilmeyerek, yasa gereği uygulamalar yapılması, 
teşkilatın tüm araç gereç ve lojman ihtiyacının karşılanması, köye giden teknik elemanlara ivedi hizmet için 
rahat çalışma imkanlarının sağlanması konularını da değerlendirmesini talep ediyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu ile bölge 
müdürlüklerinin teftişleri kaç senede bir yapılmaktadır? En son ne zaman yapıldı veya yapılacak mıdır? Bunları 
öğrenmek istediğimi belirterek sözlerime son verirken, yüce Türk Milletinin, tapu ve kadastro hizmetlerinin 
tümden çözümü için yirmi, otuz sene daha beklemeye tahammülü kalmadığını ifadeyle ve zamanla yarış yapan 
devletlerin tekniğini de görerek, işe çabukluk getirilmesi gereğini dile getirmek istiyorum. 
 
Bütçenin hayırlı olmasını diler, yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
 
Sayın İsmail Şengün soru sormak istemektedir; başka soru sormak isteyen arkadaşımız varsa tespit edeceğim 
efendim: 
 
FERİT MELEN (Van)- Sayın Başkan, üzerinde konuşma imkanım var mıydı? 
 
BAŞKAN- Hayır, geçti efendim, iki kişi konuştu. İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre ancak, iki kişimin konuşma 
hakkı vardı; sayın bakandan sonra da bir arkadaşımıza söz verdik, o da tamamlandı.  
 
Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini tespit ediyorum: 
 
Sayın Şengün, Sayın Bayram, Sayın Erel, Sayın Taşdemir, Sayın Bayezit, Sayım Varol, Sayın Melen, Sayın 
Turhangil. 
 
Şimdi, sırasıyla söz veriyorum. 
 
Buyurun Sayın Şengün. 



 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli)- Sayın Başkan, bir tapu kadastro, bir de orman kadastro; ikisi de kadastro ile ilgili 
faaliyetler olduğuna göre, acaba, bu konuda hükümet, faaliyetleri birleştirme yönünde, önümüzdeki yıl herhangi 
bir teşebbüste bulunacak mı; yoksa, bu iş, harita kadastro reform çalışmaları içinde, birlikte mi mütalaa 
edilmektedir? Kaynakların beraberliğini sağlamak ve daha etkin kullanılmasını temin etmek için, belki böyle bir 
düşünce yerinde olur,- haliyle de düşünmüş olabilirler; öğrenmek istiyorum; bu bir. 
 
İkincisi: Türkiye'nin, takriben yüzde 45'i, henüz kadastro görmüş olmadığına göre, sayın bakanın verdikleri 
kıymetli bilgilerle, bu işin, «Bir reform projesi altında 8 yılda yapılabileceği» ifade edildiğine göre, cidden, 
hükümeti bu konuda kutlamak istiyorum. Yalnız, merakım şudur: Bu sene (1985 yılı için) yatırım ödenekleri, 
sanıyorum tamamen kullanılamayacak. Belki bunun muhtelif nedenleri vardır; ancak, önümüzdeki yıl içinde, 
yani 1986 yılı içinde, yatırım ödenekleri, bütçenin genel yatırım ödeneklerinin daha altında artırılmıştır. O 
nedenle, «8 yılda bitirileceği » ifade edilen proje konusunda da bir parça endişeliyim. Acaba, bu endişemi 
giderecek, mesela sayın bakan, «Birtakım fonlardan bu işe kaynak ayıracağız, bu şekilde geliştireceğiz» sökünde 
bir açıklamada bulunabilirler mi? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DİEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki soruya da 
hemen şöylece cevap vereyim; konuşmamda bir miktar değindim; ama yeterince açıklanmamış olabilir. 
 
Birincisi: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu normal kadastro ve Orman Genel Müdürlüğünün 
yapmış olduğu orman kadastrosunun birleştirilmesi konusunu, biz de Hakar Projesi içinde etüt ediyoruz. Şu anda 
«Evet, birleştirilecektir» diyemiyorum; çünkü uzmanlar halen üzerinde çalışmaktadırlar; ama, eğilim bu 
yöndedir, bunu şimdiden söyleyebilirim. 
 
İkincisi:Türkiye'nin henüz yüzde 45'inin kadastro görmediği hususu-ki, demin ben de ifade ettim- doğrudur? 8 
yılda bitirilmesi için gerekli kaynağın, kaynak destekleme fonundan destekleneceğini; o açıdan da 1986 bütçe 
kalemleri içinde, şu anda belli olmayan bir rakam için de bir öngörü yapılmadığım ayrıca belirtmek istiyorum. 
Yani bunun için kaynak, Kaynak Destekleme Fonundan sağlanacaktır. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Bayram, buyurun efendim. 
 
COŞKUN BAYRAM (Adana)- Sayın Başkan, ülkemizde kadastro mevzuatı, 766 sayılı Tapulama Kanunu ile, 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Şimdi, 766 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi ile, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun-diğer bir ismi ile Şehir Kadastrosu Kanunu- 22 nci 
maddesinin (h) bendi aynı mahiyette idi; o da şu: «Tapulama tespitinden sonra on sene geçmişse, tespite itiraz 
edilemez» hükmü idi. 766 sayılı kanun köydeki araziler için, 2613 sayılı Kanun da şehirdeki araziler için hüküm 
getirmişti. 
 
Bilahara, Anayasa Mahkemesi, 1970 yılında, 2613 sayılı Yasanın, 22 nci maddesinin (h) bendini Anayasaya 
aykırılığı nedeniyle-tapulu gayrimenkuller için- iptal etti; iki madde arasındaki paralellik bozuldu.  
 
Sayın bakana, az önceki konuşmasında, bir kanun çalışmasından bahsetmiş idi. Acaba, 766 sayılı Kanunun 31 
inci maddesinde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda bir kanun değişikliği yapılması düşünülüyor 
mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 



DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bu konuda şunu söyleyebilirim: Hakar 
Projesi içinde beş ayrı çalışma grubu vardır; bunlardan bir tanesi, teknik çalışma grubu, öbürü planlama çalışma 
grubu, finansal çalışma grubu, bir tanesi de hukuk çalışma grubudur. Hukuk çalışma grubu, bütün bu yapılan 
çalışmaları mevzuata dökmek, yani bununla ilgili yasayı hazırlamaktan sorumludur. Hukuk çalışma grubunun 
ele aldığı konulardan bir tanesi de, sayın milletvekilimizin sorduğu sorudur. Çalışmalar henüz bitmemiştir; 
ancak, bu konuda şu andaki eğilim, 31 inci madde yönünde işin mevzuata bağlanmasıdır. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Erel, buyurun efendim. 
 
SALİM EREL (Konya)- Sayın Başkan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmetleri bakımından, taşrada 
çalışma yapan bir kuruluştur. Hizmetlerin etkinliği ve yaygınlığı bakımından, tesislerle (yani bölge kuruluşları 
sökündeki tesislerle) donatılarak, daha verimli bir çalışma yapmasının teminini, sayın bakanlığımız düşünüyor 
mu? Birinci sorum bu. 
 
İkinci sorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün şu anda kaç lojmanı var? Yeterli midir, değil midir? 
Yeterli değil ise, artırılması düşünülüyor mu? 
 
Üçüncü sorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarının özendirici ödeneklerle donatılması düşünülüyor 
mu? örneğin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile eşdeğerde hizmet veren veya aynı hizmetleri yapan Harita 
Genel Müdürlüğünün, Silahlı Kuvvetler bakımından, çeşitli imkanları var; fakat bunun yanında, bir de döner 
sermayesi var. Böyle, döner sermaye şeklinde bir yatırım düşünülüyor mu? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erel. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Başkan, şöyle cevap vermek istiyorum: Birincisi, 
organizasyonun bölge müdürlükleri şeklinde olması önerisi; şu anda zaten 12 tane bölge müdürlüğü vardır; 
ancak, bunun sayısını artırmak, eksiltmek, bölge müdürlüklerini güçlendirmek konusu, takdir edileceği gibi, 
neyin yapılacağının ve nasıl yapılacağının iyice ortaya çıkmasından sonradır. Yani, organizasyon bir amaç değil, 
bir araçtır. Dolayısıyla, şu anda, bu proje hitama ermeden, «şöyle bir organizasyon yapılacaktır, şöyle bir 
teşkilatlanmaya gidilecektir» diye bir belirtimde bulunmayı ben lüzumsuz görüyorum. Zannediyorum ki, Hakar 
Projesi sonuçlandığında, nasıl bir örgütlenme ile bu işin en iyi icra edilebileceği ortaya çıkacaktır. 
 
Lojman konusuna gelince: Tüm Türkiye'de, 12 bölge müdürlüğü içinde, toplam olarak 301 adet lojman 
bulunmaktadır. «Bu lojmanların sayısının artırılması düşünülmemektedir; ancak, bunun yerine, hükümetin genel 
bir felsefesi olarak, memurun kendi evine sahip olması için gereken imkanlarla desteklenmesi politikası 
güdülmektedir; bu yıldan itibaren de buna başlanmıştır. Bunu da arz ederim. 
 
Özendirici ücret konusuna cevap veriyorum: 
 
Değerli arkadaşlar, bu konu, tüm personel mevzuatı içinde öngörülmesi, düşünülmesi gereken bir konudur. 
Sadece tapu kadastro hizmetleri içinde çalışan personelin ücretlerinin belli bir teşvik sistemine bağlanması 
oldukça güçtür; ancak, hepinizin yakından bildiği gibi, sözleşmeli personel konusu KİT'lerde uygulanmaya 
başlamıştır, ama diğer personele, yani 657 sayılı Devlet Personel Kanununa göre istihdam edilen personele, 
belirli istisnaların dışında teşvik sistemi uygulanması şu an için mümkün değildir. Dolayısıyla, bunun sadece 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çerçevesi içkinde değil de, daha geniş bir plan içerisinde ele alınabileceğini 
umuyoruz. Yani, yakın bir gelecekte, bu konuda özendirici bir ücret sistemi mümkün görülmemektedir. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Buyurun Sayın Taşdemir. 



 
İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı)- Sayın Başkan, 4.11.1985 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
yapılan müfettişler toplantısında, müfettişler heyetince, ciddi yolsuzluklar olduğu konusunda sayın bakana 
sunulan bilgilerden sonra, bakanlıkça herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Ayrıca, teftiş heyeti başkanlığınca, 
sayın bakanlığa sunulmak üzere sayın genel müdürlüğe verilen rapor, sayın bakanlığa iletilmiş midir? İletilmişse, 
yapılan işlem nedir? Bu, birinci sorum. 
 
İkinci sorum: Daha önceki yıllarda merkez teşkilatında düzenli teftişler yapıldığı halde, iki yıldan beri neden 
merkez teşkilatında teftiş yapılmamaktadır? Yapılacaksa, zamanı konusunda bir bilgi verebilecekler midir? 
 
Üçüncü sorum: Genel müdür yardımcılıkları ve merkezde bulunan bazı tapu müdürlükleri, halen .muavinler 
vasıtasıyla yürütülmektedir. Sayın bakanlık, asıl atamaları ne zaman yapacaktır? Bu konuda herhangi bir engel 
var mıdır? Bilgi rica ediyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Taşdemir. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu sorulara 
yazılı cevap vermek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Peki efendim. 
 
Buyurun Sayın Bayezit. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)- Sayın başkan, sayın bakana, gerek izahatları sırasındaki, gerekse 
sorulara verdiği cevap sırasındaki üslup ve yaklaşımları nedeniyle teşekkür ederek konuşmama başlıyor ve bu 
durumun örnek olmasını diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından «Biz de size teşekkür ederiz» 
sesleri) 
 
BAŞKAN- Lütfen sorunuzu sorunuz efendim. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Sayın bakan, tahsis belgesini... (ANAP sıralarından gürültüler) 
 
BAŞKAN- Lütfen müdahale etmeyin efendim. Teşekkür ediyor, kötü bir şey söylemiyor ki... 
 
Buyurun Sayın Bayezit. 
 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, ilk defa olumlu bir davranışla karşılaştık da, arkadaşa 
onun için teşekkür ediyorum. (Gülüşmeler) 
 
Sayın bakan tapu tahsis belgesini nitelendirirken, bunu yeni bir teminat unsuru gibi göstererek tapuya tescil 
edildiklerini söylediler. Belediye Kanununun 159 uncu maddesine göre, belediyelerin hüküm ve tasarrufunda 
olan arsallar var; bunların üzerine gecekondu yapılmıştır. Hazinenin tapuya kayıtlı olmayan arazileri var, bunlar 
üzerine de gecekondu yapılmıştır. Buralarda bu teminatlar nasıl sağlanıyor? Tapuda yapılması gereken işlem 
nasıl gerçekleştiriliyor? Bunları öğrenmek istiyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bahsedilen bu gibi yerlerin öncelikle 
kadastrosu tamamlanıyor, tescil işlemi bitiriliyor, ondan sonra söylenen işlemler yerine getiriliyor. Yani, önce 
kadastro yapılmak suretiyle güvence temin edilmektedir. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
 
Buyurun Sayın Varol. 



 
VEYSEL VAROL (Erzincan)- Sayın Başkan, Erzincan'ın Tercan İlçesinin kadastro çalışmaları, 1974 yılında 
bazı politik nedenlerle durdurulmuştu. Şimdi, halen, bir kadastro çalışması var mıdır? Var ise, kadastrosu ne 
zaman ve hangi tarihte neticelendirilecektir? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederini Sayın Varol. 
 
Buyun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz bu soruya şu 
şekilde cevap vermek istiyorum: Şu anda Erzincan İlinde kadastro çalışmaları devam etmektedir; ancak, şu anda, 
hemen, ne zaman biteceğini söylemeden, müsaade ederseniz, onun terminini, yazılı olarak sayın üyeye arz 
edelim. 
 
Arz ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim.  
 
Sayın Melen, buyurun efendim. 
 
FERİT MELEN (Van)- Sayın Başkan, tapulama komisyonlarının tespit ettikleri araziler, tespit ettikleri 
dönümler, ekseriya sahibinin elinde bulunan ve mülkiyete esas karine teşkil edilen iskan vesikası vesaire gibi 
vesikalarda görülen dönümlerden fazla çıkıyor ve bu fazlaları, etrafında Hazineye ait arazi bulunmadığı halde, 
Hazine namına kaydediyorlar. Bu çok katı bir uygulamadır. Babadan, deden kalma arazileri dahi, bütün köylü 
şahadet etmesine rağmen, bunu Hazine adına kaydediyorlar. Bu tatbikat çok geniştir. Acaba bu mevzuda ne 
düşünüyorlar? 
 
İkincisi: Kadastro yapılan yerlerde, yapılan itirazların, yani doğan ihtilafların halli çok uzun seneler sürüyor. Ben 
bir örnek vereyim: Benim seçim çevrem Erciş’te bir kadastro yapıldı, 8 senede »bitti; fakat ihtilaflar 18 senede 
bitmedi. Bunu süratlendirmek için ne yapmayı düşünüyorlar? Süratli kadastro yapmak kafi değildir; sahibi, 
temliki tasarruflar bulunamıyor, yıllarca bu ihtilaflar halledilemiyor. 
 
Üçüncüsü, tadilattır. Süratli şehirleşme dolayısıyla, kadastro yapılan yerlerde yeni yollar açılıyor, mahalleler 
teşekkül ediyor, binalar değişiyor; evler, apartman oluyor veya dükkan oluyor; bu tadilatı da, kadastro teşkilatı, 
zamanında takip etmediği için, kadastro çok kısa zamanda kıymetini kaybediyor. 
 
Bu hususlarda ne düşünüyorlar? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, bir ve iki numaralı sorular, tamamen, 
demin bahsettiğim iki ayrı yasanın bulunmasından kaynaklanmaktadır. Demin sözünü ettiğim, Hakar içindeki 
hukuk grubu, bu iki yasanın birleştirilmesini öngörmüş ve bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. İki yasa 
birleştirildiği takdirde, buradaki vatandaş lehine karar istihsali mümkün hale gelecektir. 
 
İkincisi ise, belgeye karşı şahit dinlemeye ihtiyaç olmamak, özellikle kırsal kesimdeki itirazları, ihtilafları 
yerinde çözerek, şehire taşımamak gibi basit önlemlerle, hu işlerin çok uzun süreye taşması önlenecektir. Yani, 
bir ve iki numaralı soruların cevapları iki yasanın birleştirilmesinde yatmaktadır. 
 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli)- Reform projesine bağlı yani. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Reform projesinin bir bölümüne bağlıdır efendim. 
 
Üçüncü soru için, müsaade ederseniz yazılı cevap arz edeceğim efendim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Turhangil, buyurun efendim. 



 
İSMET TURHANGİL (Manisa)- Sayın Başkan, Türkiye'de kadastro hareketinin, cumhuriyet tarihinde, 
1930'larda başladığı ifade edildi. Bugüne kadar ne kadarı yapıldı, orasını bilmiyorum. Acaba, yapılmayan 
kısımlar için, yeni tekniklerden istifade edilmesi düşünülüyor mu? 
 
BAŞKAN- Teşekkür öderim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, daha evvelki konuşmacılar, bugüne 
kadar yapılan köy ve şehir kadastrosu miktarlarım rakam olarak vermişlerdi; arzu edilirse ben burada 
tekrarlayabilirim. 
 
Köy kadastrosu için Devlet Planlama Teşkilatınca verilen 410 bin kilometrekarenin 216 bin 985 kilometrekaresi 
tamamlanmış durumdadır. Bugünkü kaynaklar aynı kaldığı takdirde, çok uzun süre alacaktır; ancak, yeni reform 
projesiyle, 8 yıla indirileceği düşünülüyor. 
 
Şehir kadastrosu için ise, gene aynı kaynakça verilen 5 milyon parselin, 2,9 milyonu tamamlanmıştır. 
 
Bu miktarın artırılması için modern teknolojiden yararlanmak düşünülmektedir. Modern teknoloji içinde, 
bilindiği gibi, uzaktan algılama dahil, fotogrametri ve bunun bilgisayarlar vasıtasıyla değerlendirilmesi teknikleri 
vardır; bugün yapılan çalışmalarda bu teknikten yararlanılmaktadır ancak çalışmaların çok uzun bir süre 
almasının temelinde, bununla ilgili tasarruf işlemlerinin çok uzun zaman alması yatmaktadır. İşte, Hakar 
projesinin temel esprisi, bu işlerin mümkün olduğu kadar özel sektöre kaydırılarak, elde kalacak insan gücünün, 
bütün ağırlıkla ve yeni birleştirilmiş yasanın basit hükümleri ile-ondan da yararlanarak- çok süratli olarak, 
tasarruf işlemlerinin bitirilmesine dayanmaktadır. 
 
Arz ederim efendim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Tapu ve Kadastro genel müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım: Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Mali Yılı Bütçesi 
 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 727 742 000 
 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 
 

Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri çalışmalarının yürütülmesi 15 367 258 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler  
 

163 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 



GENEL TOPLAM 17 258 000 000 
 
BAŞKAN-Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 Mali Yılı Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
 
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
A- CETVELİ 

 
 
 
 
 
 

Program Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

1 015 004 000 774 226 710  240 777 290 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu, Tapulama, Kadastro 
ve Fotoğrametri 
çalışmalarının yürütülmesi 

11 435 529 156 10 136 044 
713 

 1 299 484 443 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transferler 

610 060 000 573 981 714  36 078 286 

 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel ödenek 7 076 653 - 7 076 653 - 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 
 

Genel Toplam 13 067 669 809 11 484 253 137 7 076 653 1 576 340 019 
 
 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1984 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1984 yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 



 
Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 
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BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Aras 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Programa göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı bütçesi ile 1985 yılı 
kesinhesabının müzakerelerine geçiyoruz. 
 
Komisyon ve hükümet yerindeler. 
 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Osman Esgin Tipi'dedir; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA OSMAN ESGİN TİPİ (Aydın)- Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 Yılı Bütçesi hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak için söz 
almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
 
Tapu ve Kadastro Teşkilatı, çok eski ve köklü bir geleneğe sahip, çeşitli kanunlarımızla pek önemli görevler 
almış bir kuruluştur. Üstelik mülkiyet haklarının kurulması ve korunması da bu umum müdürlüğün görev alanı 
içinde bulunmaktadır. 
 
Bizim Medeni Kanunumuz, tapu ve tapulama ile ilgili kanunlar, mülkiyete ilişkin hakları bir sisteme 
oturtmuştur. Vatandaşların mal edinme ve aynî hakları, tapu sicili bir bütünlük içindedir. Devletin tapu teşkilatı 
fevkalade güvenilir bir ağırlığa sahiptir. Ancak, bu iktidar döneminde yapılan uygulamalar, mülkiyet 
hukukundaki sistematiği ve birliği bozmuş, çıkarılan 2981 sayılı Kanun, bu sisteme aykırı iki ayrı kurum 
meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi tapu tahsis belgesi fiyaskosudur. Mülkiyeti veya mülkiyete ilişkin 
hakları temsil eden belgeler, vatandaşlarımıza devlet teminatı teşkil eder. İptal edilmedikçe, tapu kaydı ve tapu 
senedi, ipotek belgesi altın kadar değerlidir. Bu hükümet döneminde gecekondu veya ruhsatsız inşaat sahiplerine 
dağıtılan tapu tahsis belgesi sayısı açıklanmamıştır. Bu belgeler vatandaşımıza bir mülkiyet teminatı gibi 
dağıtılmıştır, hatta Sayın Başbakan, ilgili sayın bakanlar ve bazı belediye başkanları, bunları dağıtırken tapu 
dağıtımı izlenimi vermişlerdir. Bu belgenin mevzuatımız yönünden hukukî değeri yoktur. Temlik, ferağ ve rehin 
edilmesi ve hatta vasiyet konusu yapılması da mümkün değildir. 
 
İmar planları uygulaması yapıldığı zaman zayiat sahasına girecek tapu tahsis belgeleri ne olacaktır? Müstakil 
parsele konu olamayacak tapu tahsis belgeleri, sahiplerine hiçbir kazanılmış hak sağlamayacaktır. Başkasının 
arazisine inşa edilmiş ruhsatsız inşaatların zilyetlerine tapu tahsis belgesi dağıtılması, basılı kağıt değerini 
aşamaz. Bugüne kadar tapu siciline işlenen tahsis belgesi sayısını öğrenmek istiyoruz. Bu belgelerden tapu 
kaydını tahdit eden ve şerh edilen miktarın bilinmesi gerekir. Ayrıca, bu belgelerin içinden geçerli, tapuya 
çevrilen tahsislerin bilinmesini de istemekteyiz. 
 
Değerli milletvekilleri, ikinci fiyasko; yeminli teknik bürolardır. Bu bürolar 2891 sayılı Kanunla çıkartılmıştır. 
Bu büroların sayısı açıklanmalıdır. Vatandaşlar bu bürolar tarafından dolandırılmış, sıkıntıya sokulmuştur. Halen 
faaliyet halinde kaç yeminli büro kalmıştır, bilmiyoruz. Bu bürolar eliyle dağıtılan tapu tahsis belgesi sayısı da 



açıklanırsa, tapu sisteminin delinmesindeki sakıncalar ortaya çıkacaktır. Yenilik ve iş bitiricilik adı altında icat 
edilen yeminli teknik büro uygulamasına hemen son verilmelidir. Bu bürolar denetlenmeli, suç işleyenler 
hakkında kovuşturma açılmalı, ellerindeki dosyalar belediye – tapu müdürlükleri işbirliği içinde sonuca 
bağlanmalıdır. 
 
Sayın üyeler, kadastro ve tapulama çalışmalarında Beş Yıllık Plan ve yıllık program hedeflerinin gerisinde 
kalınmıştır. Hava fotoğrafı çekmek için alınan uçakların yıllık uçuş programı maalesef gerçekleşmemiştir. Bu 
uçakların alınış maksatları dışında özel amaçla kullanıldıkları üzerinde yoğun iddialar vardır. Bu konuda 
rakamlar ve plan hedeflerini mukayese eden bilgiler yüce Meclise iletilmelidir. Bu çalışmaların bitirme hedefi ve 
tarihini de öğrenmek istiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, teşkilatın bünyesinde il ve ilçelerde münhal memuriyet kadrosu azımsanmayacak 
noktadadır. Vatandaşın doğrudan muhatap olduğu tapu müdürlüklerindeki boş kadroların objektif ölçülerle ve 
hızla doldurulmasını istiyoruz. Genel müdürlük veya taşra teşkilatında vekaletle idare yoluna da son verilmelidir. 
Makamlara asaleten tayin yapmak, hizmetin kalitesini ve hızını artıracaktır. Bugün genel müdürlük emrinde 65 
binek arabası görev yapmaktadır. Bu sayı bile ülke imkanlarına göre fevkalade fazladır. Bu yılki bütçeye 5 binek 
arabası alınması için tahsisat konulmasını, fuzulî bir harcama olarak görmekteyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Teşkilatının fedakar personeli her türlü takdire layıktır. Arazide güç 
şartlar içinde çalışan personelin ve uzman niteliğindeki elemanların ortak çalışması sonucu kadastro ve tapu 
hizmetlerinin giderek gelişeceğine inanıyoruz. Ancak, meslek içi eğitime ağırlık verilmesini, tayinlerde liyakata 
özen gösterilmesini, ücret politikasının ihtisasa önem verecek biçimde değerlendirilmesini temenni ederiz. Aynı 
şekilde, bilgisayar kullanımının bütün anahizmet ve kayıtları kapsar hale getirilmesini de yürekten diliyoruz. 
 
Grubumuz adına teşkilat mensuplarına başarılar diler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hakkı Artukarslan; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl)- Sayın Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri 
milletvekili arkadaşlarım; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 Yılı Bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızdayım. Konuşmama geçmeden, grubum ve şahsım adına 
yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 
 
Geçmişimize bakıldığında; milletimiz tarih sahnesinde görüldüğünden beri, toprak ve insan ilişkilerine 
ehemmiyet verdiği bir vakıadır. İlk düzenli kayıt, Orhan Gazi zamanında başlamış, sonraları 15 ve 16 ncı 
yüzyıllarda tüm imparatorluk topraklarının tahriri yapılmıştır. 2 300 cilt civarında siyakat türü yazı ile tesis 
edilmiş değeri büyük defterler, tapu arşivinde bulunmaktadır. 1847 yılında yürürlüğe giren irade ile araziye 
ilişkin senetlerin Defterhanei Amire kaleminde kaydedilmesi ve onaylı senetlerin verilmesi esası kabul edilerek, 
bugünkü tapu teşkilatının çekirdeği oluşturulmuştur. Buna ilaveten arazi ve emlak kayıtları ihdas edilmiştir. Bu 
işler Defteri Hakani veya Emini vasıtası ile cumhuriyet dönemine kadar sürdürülmüştür. 
 
Memleketimizde kadastronun kuruluşu ve faaliyeti, Emvali Gayrimenkulenin Tevhit ve Tahriri Hakkında 
Kanunu Muvakkat adlı 1912 tarihli Kanun ile başlamış; ancak araya giren savaşlar dolayısıyla herhangi bir 
faaliyet olamamıştır. 1925 tarih ve 652 sayılı Kanun ile tapu müdüriyeti umumiyesine bağlı bir kadastro teşkilatı 
kurulmuştur. Böylece kadastro çalışmaları başlamıştır. 
 
Halen kadastro çalışmaları 2613 ve 766 sayılı Kanunlara göre şehir ve köylerde ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu iki 
kanunun birleştirilmeleri çalışmaları ise yürütülmektedir; temennimiz bir an evvel bitirilmesidir. 25 Haziran 
1932 tarih ve 2015 sayılı ve 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunlarla Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetkileri belirlenmiştir. Daha sonra 26 Eylül 1984 tarih ve 3045 sayılı Kanunla 
da yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Tarihi durumunu özetlersek, Osmanlı arazi sistemi; mülkî, mirî, vakıf, 
metruk ve mevAt arazî cinsinden olarak ayrıldığını görürüz. Birçok hususta olduğu gibi, bilhassa vakıf ve arazi 
mevzuatı sahasında Batı bizden çok şeyler almıştır. Bu bizim millî iftiharımızdır. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlerine bakacak olursak: 
 



a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle, her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu 
sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, denetlenmesini, korunmasını sağlamakla. 
b) Koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, 
kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini yerine getirmekle, 
c) Kadastro ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, değerlendirme, ölçüm 
hizmetlerini yapmakla görevlendirilmiştir. 
 
Halen taşra teşkilatında 12 bölge müdürlüğü, 713 tapu sicil müdürlüğü, 225 kadastro müdürlüğü ve 175 şefliği 
faaliyet halindedir. Yalnız, yeni düzenleme ile tapu sicil müdürlükleri daha da güçlendirilmiştir. Kadastro 
müdürlükleri bünyesinde köyde, şehirde, tapu fende çalışan ayrı birimler birleştirilerek, güçlü bir teşkilat 
kurulmuştur. 1987 malî yılı bütçesinden cari yatırım olarak 27 milyar 241 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, harita, tapu, kadastro çalışmalarından beklenen yararlara bakalım: 
 
Taşınmaz malların sınırlarının devlet güvencesi altına alınması ve modern tapu sicillerinin tesisi, 
Toprak insan ilişkilerinin tespiti ve değerlendirme işlerinin yapılması, 
Adil bir emlak vergi değerinin getirilmesi,  
Yol, elektrik, su, baraj, sulama, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, endüstri ve bunun gibi mühendislik proje ve 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 
Orman, mera ve Hazine arazilerinin ve kamuya tahsis edilen taşınmaz malların tespit edilmesi,  
Mahkemedeki davaların büyük bir bölümünü oluşturan arazi anlaşmazlıklarının önlenmesi ve çözüme 
kavuşturulması, 
İmar planlarının yapılması ve uygulanması olarak sıralanabilir. 
 
Tapu çalışmaları: 
 
1985 yılında yapılan işlem sayısı   : 1 999 015 
1985 yılında sağlanan harç    : 58,2 milyar TL 
1986 yılında (1.10.1986 tarihi itibariyle) işlem sayısı : 1 604 000 
1986 yılında sağlanan harç (1.10.1986 tarihi itibariyle) : 61,6 milyar TL. 
1986'da sağlanan harcın 100 milyarı aşması beklenmektedir. 
 
Şehir Kadastrosu: (1936- 1.10.1986 tarihli itibariyle) 
 
Biten il merkezi   : 56 
Biten ilçe merkezi  : 248 
Devam eden il merkezi  : 10 
Devam eden ilçe merkezi : 221  
Biten parsel   : 2 953 595 
Biten alan   : 17 000 000 dönüm 
Biten mahalle oranı  : % 74 
Kadastroya açılmayan ilçe : 113 
(Kadastroya açılmayan ilçelerin % 8 3'ünde nüfus 10000’den azdır.) 
 
Kadastrodaki başarı: 
 
Marmara Bölgesinde  : % 92 
Ege Bölgesinde   : % 88 
Akdeniz Bölgesinde  : % 78 
İç Anadolu Bölgesinde  : % 78 
Karadeniz Bölgesinde  : % 60 
Doğu Anadolu Bölgesinde : % 47'dir. 
 
İşte burada biraz durmak gerekiyor. Tabii, «toprağı elverişli olan, kış ve yaz çalışılabilen bölgelere baktığımız 
zaman, kadastrodaki başarı yüzde 92, 88 ve 60, Doğu Anadolu Bölgesinde ise, yüzde 47'dir. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin de yüzde 56'sının kadastrosu tamamlanmıştır. Yani, Güneydoğu Anadolu'da yapılan 
kadastro yüzde 56 olduğuna göre, yüzde 47 ile toplayıp bölersek, Doğu Anadolu'da yüzde 47 olan oran, yüzde 
30'lara düşecektir. Bu durumda, Doğu Anadolu'da tapuya daha çok ehemmiyet verilmesine de bilhassa işaret 
etmek istiyorum. 
 



Bilgi işlem merkezi envanter çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. 
 
Köy Kadastrosu: (Tapulama) (1950- 1.10.1986 tarihi itibariyle)  
 
Biten köy    : 18 641 
Devam eden köy   : 1 220 
Başlanmayan köy   : 16 571 
Biten parsel    : 20,5 milyon 
Biten alan    : 219,4 milyon dönüm 
Orman içi köyler hariç biten köy oranı : % 60 
 
Adana, Bolu, Bitlis, Manisa, Gaziantep : % 65 
Aydın     : % 68 
Kocaeli     : % 69 
Eskişehir, Muş    : % 80 
Kırşehir     : % 85 
Tekirdağ    : % 87 
Amasya, İstanbul   : % 90 
Ankara     : % 94 
Hatay, Şanlıurfa   : % 100 oranında bitirilmiştir; darısı bizim başımıza. 
 
Harita: 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen hedef   : 333 000 kilometrekaredir. 
Biten 1/5 000 STH       : 255 393 kilometrekaredir. 
(STH) Standart topografik harita genel hedefinin  gerçekleşme oranı : % 76,69'dur. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendisine, Devlet Planlama Teşkilatınca verilen hedefi, belirtilen zaman içinde 
gerçekleştirmiştir. 
 
1986 yılında hedeflenen      : 15 000 kilometrekare, 
1986 yılında yapılan (1.1.1986- 1.9.1986 tarihi itibariyle)  : 12 600 kilometrekare olmuştur. 
Yılbaşına kadar 15 bin kilometrekare aşılacaktır kanaatindeyiz.  
 
Tapu arşiv çalışmaları: 
 
Merkez arşivinde eski Türkçe yazılı cilt sayısı : 24 522 
Merkez arşivinde Türkçe yazılı cilt sayısı : 400 000’dir. 
 
Başvuru sonucu bir yılda 100 000- 125 000 kayıt Türkçeye dönüştürülmektedir. 
 
Belgelere ulaşma, değerlendirme, güvence altına alma ve yer hacminin küçültülmesinde bilgisayar destekli 
mikrofilmden yararlanma çalışmaları sürdürülmektedir.  
 
241 ciltte 28 635 sayfa belgenin mikrofilme alınması işlemi tamamlanmıştır. 15 inci Asırda siyakat türü yazı ile 
tesis edilen defterlerde toprak- insan ilişkileri konusundaki çalışmalar üniversitelerle işbirliği İçinde, millî 
güvenlik kurulları ile ortaklaşa yürütülmektedir. 
 
Halen Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, 
Romanya, Arnavutluk, Libya, Kıbrıs ve Rusya içindeki Batum devletlerinin kurulmasında evvelki Osmanlı 
kayıtları arşivimizde bulunmakta ve zaman zaman bunlardan yararlanılmaktadır. 
 
En çok hoşuma giden taraflardan birini de arza çalışacağım; eğitim çalışmaları fevkaladedir. Ben diyebilirim ki,- 
Millî eğitimcilerimiz alınmasın, diğer kuruluşlarımıza da bir nazire olsun diye arz edeceğim- Tapu Kadastronun 
başarısı, kendi elemanını kendi yetiştirmesi olayında yatar. İyice dikkat edilirse, bu başarıda bunun fevkalade 
yeri vardır. 
 
Tapulama kursunda halen eğitim görenler 405, mezun olanlar 6 417; meslek lisesinde halen eğitim görenler 277, 
mezun olanlar 3 834; memur tekamül kursunda halen eğitim görenler 93, eğitime çağrılacaklar 100, mezun 
olanlar 1 728; meslek yüksekokulunda halen eğitim görenler 78, mezun olanlar 248; şef, kontrol memuru gibi 



görevliler için kısa süreli kurslar için eğitime çağrılacaklar 200, mezun olanlar 176; eşdeğer kursta eğitime 
çağrılacak olanların sayısı 1 200’dür. Toplam, halen eğitim görenler 853, eğitime çağrılacaklar 1 500, mezun 
olanlar 12 403'tür.  
 
Tapu Kadastro Meslek Lisesi, İngilizce eğitime başlamıştır. Eğitimde bilgisayar eğimine yer verilmiştir. 1 000 
kişilik yatılı öğrenci kapasiteli okul geçen yıl eğitime açılmıştır. Hizmet içi ve öncesi eğitime önem verilmekte, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi elemanını kendi yetiştirmektedir. 
 
Bir hususa da işaret etmek isterim: İngilizce eğitim gören ve tüm mesleklerden yetişenlere karşılık, bence eski ve 
ecdadımızdan kalan siyakat türü dahil, eski Türkçe yazılmış eserleri de çözebilecek elemanları, Tapu Kadastro 
kendi şartlan içerisinde yetiştirmelidir. Aksi takdirde üniversiteler de bu işe el atmamışsa, ileride bu vesaik, 
maalesef dışarıdan getirilecek elemanlara yaptırılacaktır. Bence başarısının bir sebebi de, eğitimdeki isabetli 
çalışmalarıdır. 
 
İş basitleştirmede, dilekçesiz müracaat sistemi getirilmiştir. Bu, Anavatan Partisinin temel politikalarından 
biridir; vatandaşa kolaylık. Tapu işlemlerinde iş takipçiliğine ve aracılığına son verilmiştir. Gidenler görürler, 
eskiden girdiğiniz zaman kuyruklarda adam bekler, şahit bulmak için de para verirdiniz. 
 
TEVFİK BİLAL (Hatay)- Şimdi daha fazla yapılmaktadır; daha dün gittim. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Siz tapuyu bırakın, kadastrodan bahsedin. 
 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) – Zorunlu haller dışında akit şahitliği kaldırılmıştır. Paralı şahitler 
doğmuştu, yoktur. Emlak Vergisi ilişiği kesilmeden işlemler yapılarak, iş sahibine kolaylık getirilmiştir. 
 
Tapu harçları, Ziraat Bankası eliyle tahsil ettirilerek vatandaşa büyük kolaylık sağlanmıştır. 
 
Veraset ve İntikal Vergisi aranmaksızın intikal işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 
 
Konut, tarım, sanayi, turizm, esnaf ve sanatkarlara bankalarca verilen kredi ipoteklerinde akit yapma zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 
 
Müdürlük sayısı, işleri karşılayacak kadar artırılmıştır. Başvuru fişi doldurarak, işlemlerde otokontrol 
sağlanmıştır. Bilgisayar destekli, malsahibi sicilinin tutulması pilot çalışmasına başlanmıştır. Vatandaşların 
yapacakları tapu işlemlerini kolaylıkla öğrenmeleri için, tapu dairelerine açıklamalar asılmıştır. Uygulama 
imkanı kalmayan kadastro paftalarının yenilenmesi imkanı getirilmiştir. 83 formun analizi yapılmış, 26 form 
yeniden düzenlenmiş, tasarruf ve standart sağlanmıştır. Bütçe- çalışmaları ve stok kontrolü Elektronik Bilgi 
işlem Merkezince değerlendirilmeye başlanmıştır. 
 
Evet, GAP Projesine baktığımızda, hükümetin süratli yapımına, süratli imkan sağlamak gibi bir başarı 
gösterilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde, özellikle kamulaştırma alanlarında, kadastro hizmetlerine 
öncelik verilmiş; Karakaya Barajı sahası ile Harran Ovası'ndaki çalışmaların tümü bitirilmiştir. Urfalılara 
müjdelerim. 
 
Halen yapımına yeni başlanılan Kralkızı Barajı sahasındaki 7 köyün tamamı, Atatürk Barajındaki 27 köyün de 
23’ünün henüz kadastro çalışmalarına başlanmış, Dicle Baraj sahasındaki 23 köyün 13'ünde kadastro çalışmaları 
tamamlanmıştır. Atatürk Barajı sahasındaki 4, Dicle Baraj sahasındaki 10 ve inşaatına henüz başlanmamış 
Batman Barajı sahasındaki 11 köyde çalışmalar programlanmıştır. Bütün büyük projelerde olduğu gibi, GAP'ta 
kadastro çalışmaları planlanan zamandan daha evvel bitirilecektir kanaatindeyim. 
 
Muhterem milletvekilleri, orman içinde olan köylerimizin durumu hepinizin malumudur. Onbinlerce köylü 
mahkeme kapılarında Adeta sürünmektedir. Yeni çıkarılan Orman Kanunu, bu sorunu kökten çözmeyi 
amaçlamaktadır. Mesele, genel müdürlüğün, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile tam bir mutabakat ve 
işbirliği yapmasına bağlıdır kanaatindeyiz. Böylece, orman hudutları tam tespit edilir, köylü kendi kültür 
arazisini kullanır, çift yönlü bir rahatlama ve ekonomimize katkı sağlamış olur. Bu hususta hiçbir fedakarlıktan 
kaçınılmamasını tavsiye ederim. 
 
Tapu Kadastro teşkilatına yılda ortalama olarak 8 milyon vatandaş müracaat etmektedir. Bunun neticesi olarak 
da bütçeye 100 milyar liralık bir gelir sağlanmaktadır. Bire karşı dört gelir; hem bütçeye iyi bir katkı olmakta, 
hem de vatandaş bu parayı işi görüldüğü için seve seve vermektedir. 



 
1985- 1986 yılı bütçeleri üzerinde Sayın Selim Koçaker ve Sayın Hayrettin Elmas'ın grubumuz adına yaptıkları 
vukuflu konuşmalarına iştirak ettiğimi de belirtirim. Beni, geniş bir çalışma ve uzun bir konuşmadan 
kurtardıkları için, kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
 
İş hacminde büyük artış olan kurum, personel yönünden takviye edilmelidir. Bilgisayar destekli otomasyon 
çalışmalarının genel müdürlük hizmetlerinde yaygınlaştırılması uygun olacaktır. Arazi tazminatları günün 
şartlarına göre yetersiz kaldığından, mutlak surette artırılmalıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, ihtilaflı araziyi tapuya bağlarken, ihtilafları gülen bir yüzle, güven vererek halleden; dağ, 
tepe, soğuk, sıcak, gece ve gündüz demeden, tatil ve mesai tanımayan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
mensuplarını yüce huzurunuzda tebrik ve takdir etmeden geçemeyeceğim. Zor şartları tanımayan, görevini 
severek yapan bu fedakar kadronun başarılarının devamını diler, 1987 yılı bütçesinin genel müdürlüğe ve sayın 
bakanlığa hayırlı olmasını diler, yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla grubum ve şahsım adına selamlarım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Artukarslan. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Metin Üstünel; buyurunuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 Mali Yılı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde SHP Grubu adına görüşlerimi belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclise saygılar sunarım. 
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde harita, kadastro sektörü; harita ve kadastro, imar uygulama ve tapu sicil 
hizmetleriyle, taşınmaz mallara ilişkin her türlü harita, plan, proje, tasarım, yapım ve uygulama altlığı 
oluşturulması açısından planlı bir kalkınma ile dengeli bir gelişmenin temelini oluşturan unsurlardan birisidir. 
 
Harita, tapu kadastro sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşmaması ve faaliyetlerini etkileyecek olan yasal, 
kurumsal düzenlemelerinin gerçekleştirilememesinin yarattığı olumsuzluklar, günden güne artmaktadır. 
Taşınmaz mal mülkiyeti, tapu sicil düzeninin kurulması ve işletilmesi, imar planlarının yapılması ve 
uygulanması, toprağa bağlı olan anlaşmazlıkların çözülmesi, vergi adaletinin sağlanması, yatırımların en verimli 
bir şekilde planlanması; yol, elektrik, su, baraj, sulama, kurutma, çevre düzenleme, turizm, endüstri ve bunlar 
gibi, mühendislik proje ve uygulama hizmetlerinden temel altlık oluşturan böylesi bir sektörün ve örgütsel 
yapısının yetersizlikleri ve açmazları büyük sorunlar yaratmaktadır. 
 
Değerli milletvekilleri, hükümetin 1987 yılı için öngördüğü hedefler irdelendiğinde görülecektir ki,  sorunun 
çözümü 2 000 yılları sonrasına ertelenmiştir.  
 
Ülkemizde, harita, tapu, kadastro sektörüne ilişkin veriler sağlıklı değildir ve istatistikler bilimsel, özenli bir 
araştırma ürünü olarak saptanmamıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında köy kadastrosu konusu arazilerin, 
560 bin kilometrekare olduğu belirtilirken; bu rakam, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 410 bin 
kilometrekareye düşmüş görülmektedir. Yine, şehir kadastrosuna ilişkin, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
3,5 milyon parsel bulunduğu tahmin edilirken, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu rakam 5 milyona 
çıkarılmıştır. 
 
1936 yılında kurulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, ülkemizin böylesine önemli sorunlarından birisine 
eğilinmemiş olmasına karşın; 1968 yılına kadar, köy kadastrosunun, 16 yıllık süresinde ancak yüzde 14 ve şehir 
kadastrosunun ise, 30 yılda ancak yüzde 30'u tamamlanabilmiş; aradan geçen 18 yılda ise, bu rakam 1986 yılı 
itibariyle köy kadastrosunda ancak yüzde 52,2'ye, şehir kadastrosunda ise ancak yüzde 56,9'a çıkarılabilmiştir. 
Böylece ülkemiz, Cumhuriyet döneminin başlangıcından bugüne kadar kuruluş kadastrosunu tamamlamak bir 
yana, yarısını ancak bitirebilmiştir. 
 
Değerli milletvekilleri, ülkemiz, kalkınma planlarında öngörülen hedeflerin sürekli gerisinde kalmakta ve 
Avrupa ülkeleri arasında, kuruluş kadastrosunu bile tamamlayamayan tek ülke durumuna düşmek talihsizliğiyle 
karşı karşıya bulunmaktadır. Eldeki olanakları dahi kullanamayan Özal İktidarı devam ettiği sürece, sorunları 
çözmek olanaksızdır. 
 
Ülkemizde değişik amaçlı haritalar, çeşitli kurumlarca üretilmektedir. Dunlardan 1945 yılında kurulan İller 
Bankası Genel Müdürlüğünce üretilen ve mülkiyet durumu dikkate alınmayan topografik harita yapımında 



önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen; ayni yerlere ait kadastro haritalarıyla ölçek ve koordinat 
farklılıklarının bulunması nedeniyle, bağlantı kurmakta güçlükler doğmaktadır. Ülkemizde, 1 703 şehir ve 
kasabanın, günümüze kadar yüzde 53'üne yakınının yapılabildiği ve buralarda ayrıca kadastro çalışmalarının 
yapıldığı, ya da devam ettiği düşünülürse, kaynak israfının devamlı sürdüğü görülmektedir. Ayrıca, haritaların, 
yapımı ve planlama çalışmaları arasında geçen uzun süreler içerisinde oluşan düzensiz yapılaşmalar, imar planı 
uygulamalarını güçleştirmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, kırsal ve kentsel alanlarda haritalar, tek elden ve standart topografik kadastrol olarak 
yapılmalıdır. Ülkemizde, her türlü proje ve teknik hizmetlerin tasarımı, yapımı ve uygulamalarında gerekli olan 
1/5 000 ölçekli standart topografik kadastrol harita yapımı, 203 sayılı yasayla yalnızca Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Harita Genel Komutanlığına verilmiştir. 780 bin kilometrekarelik ülke yüzölçümünün 500 bin 
kilometrekarelik kısmında 1/5 000 ölçekli çalışma yapılabileceği, beş yıllık kalkınma planlarında 
belirtilmektedir. Bugüne kadar, ülkemizin, 31 yıllık süre içerisinde 255 393 kilometrekarelik kısmında; yani 
yüzde 51'lik bir oranda bu çalışma bitirilebilmiştir. Harita, kadastro hizmetlerine ve sektörüne dinamik yapı 
kazandıran yaşatma ve yenileme çalışmalarının yapılmamış olması nedeniyle, ülke çapında yaklaşık 1/3'ü 
eskiyen kadastro haritalarının, teknik açıdan kullanılabilirliğini yitirmesine karşın, hala hukuksal değer taşımaya 
devam etmesi, gerçeği gündeme getirmektedir. 
 
Bugünkü yöntemlerle personel, araç ve gereç kapasiteleriyle kadastro çalışmalarının 2 000 yılına kadar 
bitirilemeyeceği gerçeğinin yanı sıra, her 10, ya da 20 yılda bir yenileme çalışmalarının gerçekleştirilememesinin 
daha önce yapılan haritaların teknik olarak kullanılmasını da olumsuzlaştıracağı söylenebilir. Çünkü, teknik 
olarak her yıl, her 10 yılda bir yapılan haritaların güncelleştirilmesi zorunludur. Aksi halde, yapılan haritaların 
arazilerdeki değişiklikleri içermemesi, sosyal ve ekonomik olumsuzluklar yaratacağı da bir gerçektir. 
 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz önce ANAP sözcüsü arkadaşımız sevindirici bazı çalışmalar yapıldığını 
ve aynı zamanda tapulamanın ve tapu kadastro çalışmalarının yüzde 50'lere ulaştığını söyleyerek, bunun 
sevindirici olduğunu beyan ettiler. Değerli arkadaşlarım, bugün Avrupa'da Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya gibi 
ülkeler tapu kadastro işlemlerini çoktan bitirmişler, hatta güncelleşmeye dahi dönmüşlerdir. Bunu belirtmek 
isterim. 
 
Ülkemizde tüm harita yapımına temel oluşturan toplam 200 bin adet nirengi ve nivelman noktalarının 1/3'ü 
tahrip olmuştur. Kadastro planlarının temelini oluşturan nirengi ve poligon noktaları, büyük ölçüde tahrip 
edilmiş olmaları nedeniyle, kadastro paftalarının önemli bir bölümü teknik niteliklerini yitirmiş duruma 
gelmiştir. 1960'lı yıllardan önce yapılan grafik harita yöntemiyle üretilen kadastro paftalarının uygulanan yapım 
yöntemi ve malzemesinin yetersizliği nedeniyle, kullanılması uygulamalarda önemli sakıncalar ve sorunlar 
doğurmaktadır. Toplumun sosyal ve ekonomik sorunlarıyla, Türkiye'de toprak – insan ilişkilerinin yönetim ve 
düzenlenmesi açısından, harita ve kadastro faaliyetlerindeki karmaşanın, en kısa sürede sağlıklı bir biçimde 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Harita, tapu kadastro hizmetlerinin etkinliğini artıracak örgütsel ve yasal 
düzenlemelerin ivedilikle yapılması zorunludur. 
 
Sayın milletvekilleri, bundan bir yıl önce 1986 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, HAKAR projesi olarak 
adlandırılan, Harita Kadastro Reform Projesiyle bu sorunların çözülebileceği, bu kürsüden Devlet Bakanı Sayın 
Tınaz Titiz tarafından ifade edilmişti. TÜBİTAK koordinatörlüğünde ve çeşitli üniversitelerle, kamu 
kurumlarında çalışanlardan oluşturulan ve beş ayrı çalışma grubu olarak, 1985 yılında başlatılan HAKAR 
Projesinin- Sayın Bakanın ifadesiyle- 1986 yılı Mayıs ayında uygulamaya konulabileceği belirtilmişti. Ben şimdi 
burada Sayın Bakanımıza sormak istiyorum, bu proje nerededir? 1987 yılına girmemize karşın, neden ortalıkta 
görünmemektedir? Bu proje hasıraltı edilmiştir. Bu projenin temel esprisi, ülkemizde harita ve kadastro 
hizmetlerinin tamamlanması değil, özel sektöre yeni iş sahaları açılmasına yöneliktir, Dolayısıyla amacı, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yönetsel, yasal, parasal etkinliğini ve yapısını gereksinimlerine göre yeniden 
düzenlemek değil, özel sektör tarafından yapılacak harita hizmetlerini kontrol edip, denetleyen müşavir kurum 
niteliğine dönüştürmektir. 
 
Sayın milletvekilleri, bir yıl önce Sayın Bakan bunu, «Gerek haritaların ilk tesisinde, gerek omdan sonraki 
güncelleşme çalışmalarında, özel sektörün tüm kapasitelerinden yararlanmak niyetindeyiz. Vatandaşın serbest 
rekabet ilkelerine göre yapacağı işlere devletin ayrıca rakip duruma gelmemesi, devletin ancak bunları koordine 
edecek bir atmosfer yaratması, gerek bu konuda gerekse diğer konulardaki hükümet felsefemizdir, parti kuruluş 
felsefemizdir» sözleriyle net olarak ifade etmişlerdir. TÜBİTAK tarafından hazırlanan HAKAR Projesinde 
Harita Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Genel Müdürlüğü gibi düzenlemeler öngörülmekte ve bu genel 
müdürlükler tarafından tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi de belirtilmekte idi. Bu yorumuyla proje, hükümetin 
felsefesine uygun olmadığından rafa kaldırılmış ve hükümetin felsefecine uygun olarak HAKAR'la ilişkili 



olmayan teşebbüsler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü içinde başlatılmıştır. Bunlar, hükümetin her alanda 
olduğu gibi, harita, tapu ve kadastro sektörüne ilişkin aldatmacasından başka bir şey değildir. 
 
Harita ve kadastro çalışmalarına ülkemizin büyük bir gereksinimi vardır. Partimiz SHP olarak bu konuya büyük 
bir önem veriyoruz. Özal İktidarının kamu kaynaklarını iç ve dış sermaye çevrelerine peşkeş çekmeye çalıştığı 
ve hiçbir fizibilite olmadan sekiz yılda kadastro çalışmalarının bitirileceği ve Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
sanki her şey yasallaşmış gibi ifadelerle soruna yaklaşımlarını gayri ciddî buluyoruz. SHP iktidarında böyle 
davranışlar terk edilecektir.  
 
AHMET ÖZKAN (Çankırı)- Olur, olur; gelince... 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Olacak, olacak; geleceğiz inşallah. 
 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)- Hayal hayal... 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Hayali sizler yapın da biz devam edelim. 
 
Değerli milletvekilleri, Sayın Özal'ın ağzından düşürmediği, bir taraftan «İcraatın İçinden» diğer yandan ise 
basın toplantısında, mimarı olduğunu öngörerek söylediği Güneydoğu Anadolu Projesinin kapsamında kalan 
yerlerin kadastro çalışmalarının hangi aşamada olduğuna da biraz değinmek istiyorum. 
 
Ülkemizin en büyük projelerinden birisi olan GAP Projesi kapsamı içerisinde bulunan illerde, toprak reformu 
nedeniyle, köy kadastrosu tamamlanan Urfa İlinin dışında- biraz önce Sayın Artukarslan yüzde 50’ye ulaştık 
diyerek sevindiğini belirtti ve buradan Urfalılara selam söyledi; fakat değerli arkadaşlarım o çok önceden 
yapılmıştı- Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin ve Siirt illerinde şehir ve köy kadastrolarının yine ancak 
yüzde 50 dolayındaki kısmı bitirilebilmiştir. Büyüklü, küçüklü birçok barajın yanında, yüzlerce kilometre 
uzunluğundaki sulama kanallarının yapım sahalarının kamulaştırılması, kadastro işlemleri yapılmadan nasıl 
gerçekleştireceklerdir? Kadastro çalışmaları yapılmadan, meydana gelecek nüfus patlaması karşısında, mevcut 
ve yeni oluşturulacak yerleşim yerlerinin planlanması nasıl yapılacaktır? Bunların yanında, geniş çapta bölgenin 
kadastrosu yapılmadığı için, birçok altyapı çalışmalarının gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kısaca, tüm ülkemizde 
olduğu gibi, GAP kapsamında kalan köy ve kentlerin kadastro çalışmaları yapılmadığından, kesinlikle projenin 
gerçekleşemeyeceği endişesini taşımaktayım. Hükümetin bu konuda yaptığı çalışmalarını plansız ve programsız 
yürüttüğü açıkça ortadadır. 
 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde Özal İktidarının işbaşında olduğu üç yıllık süre içinde, daha da yoğunlaşan gelir 
adaletsizliğinin, toprak spekülasyonunun, İşsizliğin bir sonucu olarak, özellikle büyük kentlerde sayıları bir 
buçuk milyona ulaşan gecekondular ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın durumu içler acısıdır. Özal 
Hükümetinin, buralarda yaşayan yurttaşlara oy deposu olarak bakma mantığı değişmemekte; iş aramak, ekmek 
aramak için kentlerde yoğunlaşan ve gecekondularda yaşayanlara yönelik sosyal politikalar terk edilerek, geçici 
çözümler peşinde koşulmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi, dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir 
uygulamayı, insanlarımızın onurlarını ve kişiliklerini hiçe sayarak gerçekleştiren Özal İktidarının, İmar Affı 
olarak bilinen 2981 sayılı Yasasıdır. Bilindiği üzere 2981 sayılı İmar Affı Yasası tümüyle bir seçim yatırımına 
dönüşmüş, sonuç olarak tam bir fiyasko ve vatandaşlar arasında büyük karmaşa oluşturarak, ileride giderilmesi 
mümkün olamayacak hukuksal sorunlar doğurmuştur. Yıllarca hafızalardan silinemeyecek ve ibretle anılacak 
olan böyle bir yasa, göç ettikleri yerlerden, başını sokabilecek bir sundurma arayışı içinde olan bu insanların 
tepesine, Demokles'in kılıcı gibi, Sayın Özal Hükümeti tarafından yerleştirilmiştir.  
 
Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Yasa ile bugüne değin çıkarılan gecekondu affı yasalarının sayısı 10’a 
ulaşmıştır. Çıkarılan her af yasası ile «Bunun son af olduğu ve daha sonraki uygulamalar için örnek 
oluşturamayacağının» belirtilmesine karşın, ülkemizde ne gecekondu sorunu çözülebilmiş, ne de sağlıklı bir 
kentleşme olayı gerçekleşebilmiştir. İcra planlarında, «Kent arazileri üzerinde yapılan spekülasyonları önlemek 
amacı ile kentlerin gelişme alanlarının imar planları, belediyelerin öncülüğünde nitelikli ve nicelikli bakımdan 
yeterli arsa oluşturulabilecek biçimde düzenlenecektir» hükmüne karşın, toprak ve kıyı yağmalanması ülkemizde 
büyük bir hızla devam etmektedir. 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile kaçak yapılar, gecekondular ve hisseli 
araziler için yapılmış özel parselasyon planları hakkında uygulanacak başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama 
yetkileri yasa ile oluşturulan yeminli özel teknik bürolara verilmiş; ancak yapılacak işler için vatandaştan 
alınacak ücret konusu, bürolarla yapılacak pazarlığa bırakılarak, vatandaşın mağdur duruma düşürülmesi- Adeta 
yasa ile- gerçekleştirilmiştir. Bu durumu önleyici önlemler ise, hem çok geç alınmış hem de yetersiz kalmıştır. 
 



Sayın milletvekilleri, çok az miktarda dağıtılan ve hukuki dayanağı olmayan tapu tahsis belgelerinin verilmesiyle 
ilgili çalışmalarla, teknik güç boşa israf olunmuş, gecekonducu vatandaşın parası boşa harcanmış, tapuya 
dönüşmesi mümkün olmayan yerler için verilen ve verilmek istenen tapu tahsis belgeleri, bugün tarihe karışan ve 
hiçbir şekilde denetlenmesi mümkün olmayan yeminli özel teknik bürolarla gecekonducu vatandaş arasında 
sürtüşmeye yol açmış, huzursuzluklar doğurmuş, yeni hukukî sorunlar yaratmıştır. Ayrıca, teknik elemanların 
meslek ahlak ve disiplinlerinin bozulmasına da yol açmıştır. İleride, düzeltilmesi olanaksız hataların doğması, bu 
yasa ile gerçekleştirilmiştir. Yasa ile öngörülen yeminli özel teknik bürolar ve çeşitli kamu kurumları arasındaki 
koordinasyon yürütülememiş; böylece işin sonuçlandırılmasının bir koordinasyon sorunu değil, yeni bir anlayış 
ve düzen sorunu olduğu anlaşılmıştır.  
 
1985 ve 1986 yıllarında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün araç, gereç ve personel gücünün bir kısmı imar 
affı çalışmalarına kaydırıldığından, köylerde 1984 yılında 7 838 kilometre taşınmazın kadastrosu yapılmışken, 
bu miktar 1985 yılında 5 687 kilometreye düşmüştür. 1986 yılında ise, bu miktarın daha da aşağıya düşeceğini 
tahmin etmek güç değildir. 
 
Sayın milletvekilleri, gecekonduya tapu tahsis belgeleri vermek, ne kadar çözüm değilse, sorunun zorlayıcı 
yöntemler kullanarak ve gecekondu yıkarak çözülebileceğine inanmak da o kadar yanlıştır. Hükümet, insanlıkla 
bağdaşmayan bir tutumla, tapu tahsis belgelerini alan gecekondu sahiplerinin üzerlerine evlerini yıkarak, körpe 
yavruların ölmelerine neden olmuştur. İnsafsız bir düzenin acımasız dozerleri yalnızca insanların mütevazi 
gecekondularını yıkmakla kalmamış, ayrıca siyasette dürüstlüğü, insancıllığı, söz güvenirliğini de yerle bir 
etmiştir. 
 
Şu halde, yapılması, gereken, sorunun temelinde yatan az gelişmişlik, gelir dağılımındaki bozukluk, toprak 
spekülasyonu ve işsizlik gibi kalkınma konularına eğilerek, akılcı ve çağdaş çözümler aramaktır. 
 
Gecekonducunun enerjisini, olanaklarını ve çabalarını bir yöne çevirmek, değerlendirmek, en geçerli ve kalıcı 
bir yaklaşımdır. Kamunun öncülüğünde, belediyenin desteğinde, her türlü kentsel altyapı ve belediye 
işgörüleriyle donatılmış bulunan yerleşme alanlarında, dar gelirli yurttaşa arsa, kredi, proje, araç ve gereç ve 
bunlar gibi kolaylıklar sağlayarak; gecekondu yerine, daha nitelikli, daha ucuza mal olan konutlar üretmek 
olanaklıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile gecekonducu vatandaşların aldıkları ve hukuksal dayanağı 
olmayan tapu tahsis belgeleri için yapılan teknik işlemlerden röperli krokilerin araziye uymadığı, gerçekle olan 
bağının tartışma götüreceği bilinmekle birlikte, belediyelerce yine aynı bölgelere ait ihale suretiyle yaptırılan ve 
hala devam eden imar ıslah planı çalışmaları ile kamu kaynakları tekrar harcanmaktadır. Değerli milletvekilleri, 
aynı yerlerin, kamuca haritası yapılacaksa, vatandaşa neden tapu tahsis belgesi için yeminli özel teknik bürolara 
para ödettirilmiştir? Gecekonduların, yasak konulan tarihten önce yapılıp yapılmadığını tespit için, uçakla 
fotoğrafının 
çekilmesi prensibine dayanan, hava fotogrametrisi ile... 
 
BAŞKAN- Sayın Üstünel, 4 dakikanız kalmıştır efendim, buna göre toparlamanızı rica ediyorum. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Oysa, hükümet yalnızca Ankara'nın Mamak İlçesinde yapılan bu uygulamayı, sanki tüm Türkiye'de 
yapmışçasına davranmakta ve gene kandırmaca propaganda yollarına başvurmaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, harita, tapu, kadastro sektörü, mevcut bilgi, beceri, deneyim ve teknik insan gücü 
birikiminin, ülke gereksinmeleri göz önünde tutulmak kaydıyla, ülkemizin bu alanına ilişkin sorunlarını çözerek, 
darboğazları aşabilecek ve kalkınma yolunda büyük atılımlar yapabilecek güçtedir. Bu amaçla, harita, kadastro 
imar uygulamaları ile tapu sicil hizmetlerine yönelik yapım, yenileme çalışmalarının bir bütünlük içinde ve etkin 
bir şekilde yürütülmesi, sivil amaçlı temel harita üretim hizmetlerinin tek elden yapılması zorunludur. Teknik 
insan gücü ve kaynak israfına neden olmayacak bir idare teknik yapılanma, aynı yerlere ait benzer amaçlı 
mükerrer harita yapımını önleyecek çok amaçlı harita üretiminin sağlanması gereklidir. 
 
Harita, tapu kadastro sektörüne ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeterince ağırlık verilmesi, 
üniversiteler ve uygulayıcı kurumlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması ile üretici ve uygulayıcı kurumlar 
arasında gerekli koordinasyonun gerçekleşmesi zorunludur. Ülkemizdeki harita koordinasyon sistemi, bilimsel 
ve teknik gelişmelere uygun çağdaş teknoloji kullanımı ve yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmekte ve insan 
gücünün eğitimini zorunlu kılmaktadır. 



 
Kentsel, kırsal ve ormanlık bölgelerde sürdürülen, köy ve şehir kadastrosu ile orman kadastrosu çalışmalarında 
farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, hizmet birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasını 
üstlenecek harita, kadastro, imar uygulama ve tapu sicil birimlerinden oluşacak döner sermayeli ve katma bütçeli 
üst düzeyde merkezî bir kurum oluşturulmalıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, hükümetin, çıkarmak için büyük ısrar gösterdiği ve 
kamuoyunca «yabancılara mülk satışı» diye bilinen yasa hakkında da bir-iki cümle söylemeden geçemeyeceğim. 
Bu tasarının Anayasaya aykırı olduğu, baştan beri biliniyordu; ancak hükümet bu tasarıyı iki kez yasallaştırarak, 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararı yayınlanıncaya değin Anayasaya aykırı olarak bir avuç Arap 
şeyhine toprak satışı yapmıştır, Anayasayı göz göre göre çiğnemiştir. Amaç; kendilerine vaatte bulundukları bir 
avuç şeyhin gönlünü almak, gönlünü yapmaktı. Bu yasa nedeniyle milliyetçi geçinen ANAP iktidarının, ülke 
topraklarının Anayasaya aykırı bir biçimde satışına cesaret edecek ölçüde milliyetçiliği de sadece bir siyasal 
slogan olarak kullandığı ortaya çıkmıştır; bunu halkımız da anlamış görünmektedir.  
 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir)- Onun için daima ANAP'a oy veriyor. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Gelecekte güzel rey verirler zaten. 
 
Değerli arkadaşlarım, toplumun yararına hiçbir yasa buradan çıkarılmamıştır, geçmemiştir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 
 
BAŞKAN- Sayın Üstünel, süreniz aşmıştır, toparlayınız ve aşağıdan söz atmalara cevap vermeyiniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
 
Devam edin efendim. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Toplumun çıkarına yarayan yasalar çıkmamıştır değerli arkadaşlarım. 
(Gürültüler) 
 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Üstünel. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla)- Sayın milletvekilleri, sorunların Özal İktidarınca çözülemeyeceği apaçık 
ortadadır. SHP, harita ve tapu kadastro sektörünün sorunlarına kökten çözüm getirecek ve ülkemizin bu kanayan 
yarasına gereken önemi verecektir.  
 
Konuşmamı burada bitirirken yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (İstanbul)- Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Bütçesinin takdimi sebebiyle bazı açıklamalar yapmak ve bu arada değerli grup 
sözcülerinin getirmiş oldukları temenni ya da eleştirilere, çok kısa olmak üzere bazı cevaplar arz etmek 
istiyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, toprak- insan ilişkileri, memleketimizde her gün daha çok önem kazanmaktadır; bunu, 
bütün konuşan kıymetli arkadaşlarım kabul ettiler. Bunun sonucu olarak da, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerinde önemli miktarda artışlar olmuştur ve bundan sonra da zannediyorum ki, bu artış 
devam edecektir. Eğer bir – iki rakamla bu hizmet hacmini özetlemek gerekirse: Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz yılda ortalama sekiz milyon vatandaşla muhatap olmakta, iki milyonu geçen tapu işlemi ve bir 
milyona yakın da parselle ilgili iş yapmakta, devlet bütçesine yaklaşık 100 milyar Türk Lirası civarında gelir 
sağlamaktadır. 
 
Büyüklük itibariyle 12 bölge kuruluşu, 730 tapu sicil müdürlüğü ve 300 kadar da kadastro müdürlüğü 200 
kadastro şefliği ve merkez teşkilatıyla yurdun her tarafında görev yapan, aşağı yukarı Türkiye'nin en geniş 
organizasyonu, kuruluşu durumundadır. Bu rakamları vermekteki amacımı biraz sonra arz etmek istiyorum, 
özellikle, binek arabası konusunda bir israf olduğu arkadaşlarım tarafından belirtildi; durumun öyle olmadığını, 
yapılan işin hacminin son derece geniş olduğunu vurgulamak için bu rakamları vermiş bulunuyorum. 



 
Kıymetli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili Doğru Yol Partisi ve SHP sözcüsü 
arkadaşlarımın eleştirileri oldu; tabii iki, bu eleştirilerin içinden dikkate alacağımız, mutlaka bizim için çok 
yararlı olacak olanlar var. Ancak, sizlere arz etmek istediğim husus, geçen sene aşağı yukarı aynı zamanlarda 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin üzerinde gerekli açıklamaları yaparken verdiğim bir söze aittir. O 
da, Harita Kadastro Reform Projesi uzun adıyla ve HAKAR kısa adıyla bilinen projenin bu sene ne durumda 
olduğudur. Bu konuda sizlere bilgi arz etmek istiyorum: 
 
Kıymetli arkadaşlarım, bugünkü tempoyla veya bugüne kadarki tempoyla çalışıldığı takdirde, memleket 
kadastrosunun yüzde yüz bitirilmesi için gerekli süre 20-25 yıl gibi görünmektedir ve dolayısıyla kıymetli 
arkadaşımın söylediği «2000 yılına sarkacaktır » sözü bu şartlar altında doğrudur. Ancak, memleketin 
kalkınması ve genel amaçlarımız için bu süre kabul edilebilecek bir süre değildir. Zaten bu süre kabul 
edilemediği için de, Anavatan iktidarı ile birlikte bu bir reform projesi olarak ele alınmış ve gerekli incelemeler 
yapılmaya başlanmıştır. 
 
Konuşmamın sonunda şunu söylemek istiyordum; ama bu arada belirtmemde yarar var: Bütün cumhuriyet tarihi 
boyunca, ülke kadastrosunun ancak yüzde 50 küsurunun bitirilmiş olmasının sorumluluğunu, herhalde şurada üç 
yıldır son derece süratli hizmet yapan Anavatan iktidarına yüklemek, en azından hakkaniyetli bir davranış 
değildir. Eğer burada eleştirilecek bir durum varsa, bu kadar uzun bir süre içinde-cumhuriyet tarihi içinde- bu 
işin niçin bu kadar yavaş yürüdüğünün analizini yapmayan geçmiş iktidarlara bulmak gerekir ki bizim hizmet 
felsefemizin içinde, geriyi eleştirmek değil, bundan sonra ne yapacağımızı oturup konuşmak şiardır. Onun için, o 
kısma hiç değinmek istemiyorum; ama arkadaşlarımız, bu memleketin yüzde 5ü oranındaki kadastrosunun 
bitirilmiş olmasını, Anavatan iktidarının başarısızlığı olarak nitelendirdiler. Ben buna katiyen iştirak etmiyorum. 
 
Yeni hazırlanan reform projesinin içinde iki tane yasa tasarısı, ki bunların hiçbir zaman yasalaştığı 
söylenmemiştir. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Sayın Başkan, usul yönünden Sayın Bakana bir şey söylemek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Hayır efendim, lütfen. 
 
Devam edin Sayın Bakan. ' 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Tasarı, taslak olarak tutanağa geçiyor, düzeltmek istedim, Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- Yapılmış olan reform projesinin içinde sadece yasa 
taslak veya tasarıları değil, onunla birlikte kadastro hizmetlerinin yavaş yürümesine yol açan bir seri neden de 
analiz edilmiştir. Bu sürenin yaklaşık sekiz yıl içine indirilmesi; yani bugünkü tempoyla 20- 25 yıl sürecek olan 
kadastrolama çalışmalarının, yaklaşık sekiz yıla indirilmesi için- biraz evvel arkadaşlarımın bahsettiği gibi- 
TÜBİTAK koordinatörlüğünde, üniversitelerin, meslek odalarının ve bu konudaki profesyonel kuruluşların 
temsilcileriyle oldukça geniş tabanlı birkaç organ kurulmuştur. Bu organlar, yaklaşık bir yıl tam zamanlı 
çalışmadan sonra gerekli raporlarını hazırlayarak, bakanlığımıza tevdi etmişlerdir. Bununla da yetinilmemiştir. 
Bu hazırlanan raporların bir çapraz kontrolü olması için, bir de, «Tapu Kadastro Hizmetinin Yavaş Yürümesinin 
Nedenleri» adı altında ayrı bir analiz yapılmıştır. Amaç, iki ayrı grup tarafından hazırlanan raporların 
sonuçlarının, aynı olup olmadığını kontrol etmektir. Şu da ehemmiyetle görülmüştür ki, iki farklı zamanda iki 
farklı grup tarafından hazırlanan raporlar, birbirine aşağı yukarı yüzde 100'e yakın bir uyum içinde üst üste 
gelmişlerdir. Bunun üzerine, işin «Aksiyon Planı» dediğimiz uygulama planlamasına geçilmiş ve bu planlama da 
geçtiğimiz üç ay içinde bitirilmiştir. Yasa, taslak veya tasarılarının normal prosedürden geçmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevki ve bunun dışında bu tasarıların rücu ettiği 22 tane yönetmeliğin baştan 
hazırlanarak sonradan yıllarca hazırlanmamış durumda birtakım eksikliklere yol açmaması nedeniyle, 
yönetmelik taslakları da hazırlanmıştır. Şu anda, mayıs ayında değil ama, eylül ayından bu yana, bahsettiğimiz 
projenin faaliyetleri uygulanmaya başlanılmıştır. 
 
Bunu şunun için arz ediyorum: Geçen yıl Meclis kürsüsünden, tarafımdan ifade edilen Harita Kadastro Reform 
Projesinin başlayacağı beyanı rafa kaldırılmış, ya da bu konuya dikkat gösteren kimselerin dikkatlerini başka 
tarafa çekerek, bir sene süreyle de olsa, onları konudan uzak tutmak amacıyla değil, tam tersine, yaklaşık 60 
yılda bir türlü bitirilememiş olan kadastro çalışmalarını, çok süratli bir tempo ile yürütebilmek için yapılmıştır. 
 



Özet olarak söylemek gerekirse: Bir rafa kaldırma söz konusu değildir, tam tersine büyük bir süratle uygulama 
söz konusudur. Ancak, projenin her faaliyetinin yapılışında, kamuoyuna belli bir bilgi verme faaliyeti 
yapılmamaktadır. Belki de şu andaki sonuçları itibariyle kamuoyunu çok yakından ilgilendirmediği için; ama 
yasa konusuna geldiği zaman veya arazide uygulama aşamasına geldiği zaman, tabii ki, bütün basın yayın 
organlarıyla, kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacaktır. 
 
Projenin getirdiği teknik yeniliklerden bazı bilgiler vermek istiyorum: Bu proje ile, HAKAR Projesi ile, Harita 
Kadastro Bilgi Sistemi kurulması için gerekli 'bütün tasarının çalışması yapılmış, dizayn çalışması bitirilmiştir. 
Bütün kuruluşların ve özel sektörün harita ihtiyacını karşılamak üzere, bir bilgi bankasının teşekkül ettirilmesi 
için hazırlık bitirilmiştir. 
 
Bütün kurumların ihtiyacını karşılayacak tek tip harita üretilecektir. Böylece, mükerrer harita yapmak 
mecburiyeti ortadan kalkacaktır.  
 
Harita üretiminde teknoloji geliştirilecek ve bilgisayara dayalı sistemlerden, yazılım ve donanımından 
yararlanılarak dünyadaki gelişmeler izlenebilecek ve uygulamaya konulacaktır. Bunun için de gerekli sistemler 
kurulmuştur. 
 
Yasaların imkan verdiği ölçüde ve en geniş ölçüde özel sektörden yararlanılacak ve gelişmesine yardımcı 
olunacaktır. Geçen sene buradaki 'beyanımda; doğrudur, sayın SHP sözcüsü arkadaşım belirttiler. Anavatan 
Hükümetinin felsefesinin, vatandaşın yapabileceği işlerde onun karşısına çıkarak rakip olmak olmadığını ancak, 
onun bu işleri doğru yapabilmesi için gerekli atmosferi sağlamak olduğunu beyan ettim. Bu beyanımda hiç bir 
değişiklik olmaksızın şimdi tekrarlıyorum. Nitekim, yeni proje içinde öngörülen sistemde de bütün bu 
hizmetlerin, bütün kadastro hizmetlerinin, kadastro personeli tarafından değil, mümkün olan en geniş ölçüde, 
özel sektör tarafından yapılacağı öngörülmektedir. Bunun hiç bir şekilde özel sektöre bir kaynak transferi veya 
devlet eliyle özel sektörü zengin etmek değil, devletin, milletin işlerinin millet tarafından, onun yaratıcılığından 
yararlanılarak yapılması felsefesine uygun olduğunu belirtmek için söylüyorum. Bundan da katiyen 
çekinmiyorum, bu bizim hükümet etme felsefemizdir, parti olma felsefemizdir; başka partilerin, başka tip iş 
yapma felsefeleri vardır, onlara da saygımız var ama, lütfen arkadaşlarımız da bizim felsefemize saygılı olsunlar. 
 
Bu arada, yurt içi ve yurt dışında üniversite ve diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, harita ve kadastro üretimi 
hızlandırılacaktır. Özel sektörün yanısıra, bu tip kamu kuruluşlarında koordinasyon sağlanacaktır. 
 
Mevcut personelin eğitim düzeyinin günün teknolojisine uydurulması için çok yönlü çalışmalar vardır. Bilindiği 
gibi, kadastro ve tapu mensupları, Harita Kadastro Meslek Lisesi adını verdiğimiz kuruluşun, kendine ait olan bir 
meslek lisesinde, yabancı dil ile birlikte, bir Anadolu lisesi kalitesinde ve hatta bir miktar da üzerinde eğitim 
yapılmaktadır. Bunun dışında bu sene başlatılmış bulunan, gene yabancı dilde olmak üzere, kurum içi 
personelinin yönetim konularında, management teknikleri konusunda eğitilmesine başlanmıştır. 
 
Projenin getirdiği hukukî yeniliklere dokunmak istiyorum: Arkadaşlarımın çok haklı olarak eleştirdikleri bir 
konu var, şehirlerde ve köylerde ayrı ayrı tatbik edilen iki yasa var; şehirlerde 2613 sayılı Yasa ve köylerde 766 
sayılı Yasa olmak üzere ayrı ayrı tatbik edilmektedir. Bunlar, yeni tasarıda birleştirilerek bir Kadastro Kanun 
Tasarısı haline getirilmiştir. Bu tasarıda, vatandaşlarla orman ve Hazine arasındaki davaların en alt düzeye 
indirilmesi ve vatandaşların haklarının teslimi için ilave hükümler getirilmiştir. İhtilafların, kadastro 
komisyonlarında süratle ve yerinde çözümü sistemi benimsenmiştir. Kadastro davalarının süratle 
sonuçlandırılması için usule ve esasa yönelik yeni tedbirler düşünülmüştür. Emek ve masraf sarfı ile imar ve ihya 
edilen taşınmaz malların ihya edenler adına tescili ile millî ekonomiye katkılarının sağlanması önerilmiştir. Bu 
önerinin son derece önemli olduğunu burada, altını çizerek vurgulamak istiyorum. 
 
Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilebilmesi için döner sermaye ve/veya fon ihdası suretiyle malî kaynak 
sağlanması gene sistemin öngördüğü hususlardan bir tanesidir; arkadaşlarımın temenni olarak veya eleştiri 
olarak getirdiği hususlardan birisiydi. 
 
Ayrıca, bu arada harita, kayıt ve belgelerin satışından da gelir temini gene proje içinde öngörülmüştür. Tapusuz 
taşınmaz malların edinilmesinde, hakkın ispatı kolaylığı getirilerek Hazine ve şahıs arasındaki ihtilafların 
azalması sağlanacaktır. Hepinizin malumu olduğu üzere, şu anda muhtelif mahkemelerde bu yüzden devam eden 
davaların, büyük bir çoğunluğunun kaynağı, kökeni budur. 
 
Muhterem arkadaşlarım. 1987 yılının ilk aylarında, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki prosedürlerin hızlanarak 
yürürlüğe gireceğini tahmin ediyorum. Yüce Meclisin takdirine arz edilecektir; uygun görüldüğü takdirde 



yasalaşacak ve ortaya konan eylem planı, aksiyon planı içindeki sırasına uygun olarak adım adım bu yasanın 
gerekleri yerine getirilecektir. Tabii şunu hemen arz etmek istiyorum ki, mesele sadece yasa meselesi değildir; 
yasa meselesinin yanı sıra tapu kadastro meslek personelinin ücretlerinden tutunuz da, tapu kadastro camiasının 
tanıtılmasına varıncaya kadar, aşağı yukarı, 1 000'i mütecaviz faaliyetlerin birbirine seri veya paralel bağlı olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. Takdir edeceğiniz gibi, son derece karmaşık bir projedir ve çok tarafı 
ilgilendirmektedir. Sadece tapu kadastro mensupları tarafından değil, Devletin ve bürokrasinin bütün kademeleri 
tarafından da katkıda bulunulması gerekmektedir. Bu bakımdan, bunu da burada gururla ifade etmek istiyorum. 
 
Harita Kadastro Reform Projesinin dışında, genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen projelerden bir tanesi de 
Çukurova Kentsel Kalkınma Projesidir. 1984 yılı sonunda Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde Mersin, 
Tarsus, Adana, Ceyhan ve İskenderun şehirlerini kapsayan kentsel kalkınma projesi çalışmalarına başlanmıştır. 
Proje, Dünya Bankasınca desteklenmektedir. Buradan, gelişmiş teknolojik donanım için 750 bin dolarlık kredi 
sağlanmıştır. Bilgisayar destekli modern teçhizat, şu anda gelmeye başlamıştır. Halen bölgede, beş adet takviyeli 
kadastro müdürlüğü faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelik verilen 4 970 hektarlık alanda 201 629 parselin 
yenileme ve kadastrosu, programlanarak çalışmalar başlatılmıştır. 
 
Kısaca, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) değinmek istiyorum: Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa illerini içine alan ve toplam alanı 74 bin kilometrekare olan Güneydoğu Anadolu Projesi içinde 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne çok büyük hizmet payı düşmektedir. GAP içerisinde inşaatına başlanmış 
veya başlama aşamasında olan barajların, özellikle su toplama alanlarında kamulaştırılacak arazilerin 
kadastrolarına öncelik verilmiştir. Atatürk, Karakaya, Kralkızı baraj sahalarıyla Harran Ovasında tüm çalışmalar 
bitirilmiştir. Şanlıurfa İlinin tamamının tapulaması yapılmıştır. 
 
Dicle ve Batman barajları sahalarında ise yüzde 63,3 oranında çalışmalar tamamlanmış ve geriye kalan kısım 
1987'de bitirilecek şekilde planlanmıştır. 
 
Sulama kanalları, kamulaştırma alanları ve arazi tapu ve toplulaştırma bölgelerindeki kadastro çalışmaları için 
Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde yeni bir proje çalışması başlatılmıştır. Gerektiğinde özel 
sektörden de en geniş ölçüde yararlanılacak ve bu şekilde, işin zamanında bitirilmesi mümkün olabilecektir. 
Bölgede halen 15 kadastro müdürlüğü bulunmakta ve 15 müdürlüğün daha kurulması planlanmış bulunmaktadır. 
 
Kıymetli arkadaşlarım, eğitim çalışmalarına ayrıca dokunmak istemiyorum. Demin de arz ettiğim gibi, Tapu 
Kadastro Meslek Lisesi, tapulama kadastro kursları vasıtasıyla belli düzeydeki eleman ihtiyacı karşılanmaktadır. 
Bu arada yönetici eğitimi için de gerek Hakar Projesi gereğince öngörülen yönetici eğitimi, gerekse sistemin 
gerektirdiği diğer yenileme eğitimi, bütün süratiyle devam etmektedir. Bu arada, 1987 yılı bütçesinde diğer 
yıllara nazaran, daha büyük bir eğitim ödeneği öngörülmüştür. Bu yıl özellikle modern eğitim teknolojisi 
imkanlarından yararlanarak kurum personelinin, kurumun üst düzey personelinin audiovisuel metotlarla eğitimi 
planlanmış bulunmaktadır. 
 
Bu arada sizlere gururla söylemek istediğim bir husus da, İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji İşbirliği Daimî 
Komitesine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bir proje ile ilgilidir. İslam Konferansı 
Teşkilatına dahil 46 ülkenin, İslamabad'da, geçtiğimiz iki hafta önce bir araya geldiği toplantı sırasında, Tapu 
Kadastro Meslek Lisesinin, İslam ülkeleri araştırma ve arazi araştırması merkezi olarak- genel olarak- hizmete 
açılması teklif edilmiş ve bütün İslam ülkelerinin son derece takdiriyle kabul edilmiştir. Tabii, bundan amaç, 
sadece belli hizmetleri başka ülkelerin önüne sermek değildir. Bundan amaç, Türkiye'nin tanıtılmasının yanı sıra, 
adı geçen araştırma merkezinin daha profesyonelce hizmet vermeye yönelik hale getirilmesi ve daha açıkçası, 
bundan bir gelir temin etmesi, bir menfaat temin etmesidir. 
 
Kıymetli arkadaşlarım, son olarak sözleşmeli personel durumuna da dokunmak istiyorum: Bilgisayar 
programlaması ve sistem analizi, ölçü ve çizim sistemlerinde ve fotogrametrik harita yapımında hizmetin 
rasyonel ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, yeni sözleşmeli personel istihdamı planlanmıştır. Bu suretle, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün iştirak ettiği projelerin uygulanmasında lüzumlu olan teknik eleman 
darboğazı aşılacaktır. 
 
Yıllar itibariyle, 1983 ila 1987 yılları arasında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için öngörülen bütçe 
rakamlarındaki mutlak değerlere değil, sadece artışlara değinmek istiyorum: 1984 yılında yüzde 35 artmıştır, bir 
yıl evveline nazaran; 1985 yılında yüzde 21; 1986 yılında yüzde 22 ve 1987 yılında Genel Müdürlüğün 
bütçesindeki artış yüzde 58 olmuştur. Ayrıca 1986 yılında, yıl sonunda bloke edilen yüzde 8'lik pay da 
düşünülürse, yüzde 58 gibi görülen bu payın esasında yüzde 72 olduğu kolayca anlaşılacaktır. Bu da 
hükümetimizin, anılan Genel Müdürlüğün hizmetlerine verdiği önemin çok bariz ve somut bir kanıtıdır. 



 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Yapılan işlerin kapasiteleri ne kadar? Kapasiteleri ne kadar artmıştır? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- Söyleyeceğim. 
 
Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlamadan önce, arkadaşlarımın bazı eleştirilerine kısa kısa cevap vermek 
istiyorum: Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşım Sayın Esgin Tipi, yeminli teknik bürolar için «fiyasko» 
deyimini kullandılar. Biz bu kanaatte değiliz. Kısaca tebarüz ettirmek gerekirse, geniş hizmet alanında süratli 
hizmet verebilmek amacıyla özel sektörün yaratıcılığından, iş kapasitesinden yararlanmak gerekmektedir. Birkaç 
kötü örnek olmuş olabilir, bunları bütüne teşmil ederek, düşünülen sistemin bütününü kötü göstermenin, çok 
doğru bir davranış olduğunu zannetmiyorum, özet olarak, yeminli teknik bürolar yaklaşımı genel itibariyle 
başarılı olmuştur.  
 
Uçakların programlarının gerçekleşememesi hususunda şöyle rakamlar var elimde: Tapulama konusunda 1986 
programı yüzde 80 oranında, kadastro konusunda yüzde 100, harita konusunda da yüzde 81 oranında 
programlarını gerçekleştirmiştir. Bu gerçekleştirme nispetlerinde yüzde 100'den farklı olan iki rakamın sebebi 
uçaklarla ilgili değildir veya bunların kullanımlarının başka alanlara kaydırılması değildir, ki Orman Genel 
Müdürlüğüne de bu arada hizmet verilmektedir. 
 
Bunun nedeni, fotogrametri çalışmalarının veya kadastro çalışmalarının uçaktan başka girdilere de ihtiyaç 
göstermesidir. O girdilerdeki eksikler nedeniyle başka kurumlara bağlı olan girdiler dolayısıyla bu hizmetin 
yüzde 100 yerine gelmesi hiçbir zaman kolay kolay mümkün görülmemektedir.  
 
Binek arabası fazlalığı konusu, çok önemli görülmemesine rağmen izah edilmeye muhtaç bir konu gibi 
görünüyor. Türkiye çapında yaygın bir teşkilatın, ne kadar binek arabasıyla bu işi idare ettiğini sizlere arz etmek 
istiyorum.  
 
Binek otolarının dağılımı; Genel Müdürlükte 12 adet, bölge müdürlüklerinde 21 adet ve kadastro 
müdürlüklerinde de 33 adet olmak üzere toplam 66 adettir. Bu kadar yaygın teşkilatı olan ve 12 bölgede teşkilatı 
bulunan bir sistemin 66 adet binek arabasına fazla gözüyle bakılmasını, herhalde, bir yanlış yorum olarak ben 
değerlendirmek istiyorum. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Fazla demedik, eksik bile dedim. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- israf gibi değerlendirildi de ondan. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Eksik bile, biz onun fazlalaştırılmasını istiyoruz. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- O zaman ben mi yanlış anladım? Evet, 
biz de fazlalaştırmak için gerekli ödeneği koyduk. 
 
Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşım Sayın Artukarslan, Doğu Anadolu'da daha çok kadastro faaliyetlerine yer 
verilmesini temenni ettiler. Gayet doğrudur temennileri. 1987 programında ve özellikle Hakar'ın uygulanmasıyla 
birlikte, sadece Doğu Anadolu'da değil, geri kalmış yörelerin tümünde kadastro hizmetlerine öncelik verilecektir; 
bu tabii hedefimizdir. 
 
SHP sözcüsü arkadaşım Sayın Üstünel'in birkaç eleştirisi oldu, onlara da başlıklar itibariyle değinmek istiyorum: 
«Sorunlar 2000 yılına ertelenmiştir» dediler; bunu demin uzun uzun arz etmeye çalıştım; bu doğru değildir ve 
hiç doğru değildir. Hakar Projesi kimseyi kandırmak üzere veya kimseyi avutmak üzere hazırlanmamıştır. 60 
yıldır yüzde 50'si bitirilen hizmetleri, çok kısa süre içinde bitirmek amacıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla 
amacımız, bunları rafa kaldırmak ve insanları kandırmak değildir. 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Yasa daha Meclise gelmedi ki, nasıl uygulayacağız onları? 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- Getiriyoruz efendim, hazır.  
 
Süratli yapımın, özel sektörden yararlanmaya bağlı 
olduğunu ifade ettim. Bunun üstünde tartışmak istemiyorum. 
Bu, netice itibariyle bir siyasî tercihtir, 
biz tercihimizi bu yönde yapıyoruz. 



 
2981 sayılı Yasanın fiyaskoya dönüşmesi meselesine gelince: Buna da çok kısa cevap vermek gerekirse kıymetli 
arkadaşlarım; yıllardır evi başına yıkılacağı korkusuyla yaşamış olan insanların durumunun, yasal olarak açıklığa 
kavuşturulması ve ellerine tapularının verilmiş olmasını ben fiyasko olarak değerlendiremiyorum. Bununla ilgili 
birkaç da rakam vermek istiyorum arkadaşlarıma. 
 
2981 sayılı Yasaya göre, ölçülen parsel sayısı 210 635'tir; kontrol edilen parsel sayısı 98 365'tir; toplam olarak 
309 bin parselde ölçme yapılmıştır. Ölçülen yapı sayısı 210 161'dir, kontrol edilen yapı sayısı 76 712'dir; toplam 
olarak 286 800 yapı da kontrol edilmiştir. 
 
Ölçülen alan, dönüm olarak 145 645, verilen tapu senedi sayısı 90 729'dur. «Fiyasko» denilen şeylerin sonuçları 
budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
METİN ÜSTÜNEL (Adana)- Tapu tahsis belgeli evleri yıktılar da onun için söylüyorum. 
 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Devamla)- Kıymetli arkadaşlarım, son olarak, kamuoyunu çok 
meşgul etmiş olan yabancılara mülk satışı konusuna değinmek istiyorum. Birkaç rakam vererek, bunun gerçekte 
ne kadar küçük bir miktarı kapsadığını sizlere arz edeceğim. Bu konuda katiyen bir yağma söz konusu olmayıp, 
zaten satışı yapılmış olan parsellerin de, son derece ciddî bir kontroldan sonra satışı yapılmaktadır. 
 
22.4.1986 tarih ve 3278 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 6 Mayıs 1986 tarihinden, 1.12.1986 tarihine kadar, bu 
Kanundan yararlanarak Türkiye'de gayrimenkul satın almak için müracaat eden ve işlemleri sonuçlanan yabancı 
uyruklulara ait 4 tane rakam vermek istiyorum. 
 
Bunların talep sayısı toplam olarak 98'dir; yani Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirliklerinden 98 
talep gelmiş, 19 tanesi muhtelif nedenlerle uygun bulunmadığı için reddedilmiş, 79 tanesi olumlu bulunmuş ve 
olumlu bulunmasına rağmen talebi sonuçlanan ancak 35 tanedir. Bunun manası gayet açıktır; bu kadar süre 
içinde, bu kadar yasal imkanlar tanınmasına rağmen, 79 olumlu müracaattan ancak 35 tanesi realize olmuştur; 
bunu da takdirlerinize yorumsuz olarak arz etmek istiyorum. 
 
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 yılı bütçesi üzerinde üç 
partiye mensup milletvekili arkadaşlarımın getirdikleri eleştirilere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bunların, 
ister olumlu, ister olumsuz olsun, bizleri yüreklendirdiğini ve çalışmalarımızda daha dikkatli olmaya sevk 
ettiğini burada, huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
 
Bu güçle, 1987 yılı içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve halkımızın ihtiyacı olan tapu ve kadastro 
hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Tabii ki, bu arada bütün milletvekili arkadaşlarımın yapıcı 
eleştirilerine ihtiyacımız olduğunu, bir kere daha buradan belirtmek istiyorum ve bu duygu ve düşünceler altında 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan.  
 
Buyursunlar Sayın Nalbantoğlu. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Uzun bir konuşma yapacaktım; ama Sayın Bakanı dinledikten sonra, bazı konuları atlayarak, temenni şeklinde 
konuşacağım. 
 
Ötedenberi biliyoruz ki, kadastro işleri yavaş yürüyor; ama HAKAR Projesi tatbik edilecekmiş, inşallah hızlanır, 
bizim de temennimiz zaten budur; bunu dile getirecektim. 
 
Güneydoğu Anadolu'da GAP Projesi nedeniyle kadastro işlemleri hızlanmış; bizim Doğu Anadolu’da da bir 
proje yapılsa ve orada da bu kadastro işlemleri hızlansa, iyi olacaktır herhalde. 
 
Ne gerekiyorsa; eleman artırmak mı, hava fotogrametresi usulüyle mi olacak, buna hız vermek gerektiğini 
tabiatıyla ilgililer de düşünmüş, inşallah muvaffak olurlar ve vatandaşlarımız da bu dertten bir an önce kurtulur. 
Kaldı ki, ANAP Sözcüsü Artukarslan arkadaşımız da kendi bakanlarına bu temenniyi yapmışlardır. 
 



Kadastro işlemleri niye hızlandırılmalıdır? Kadastro olmayınca, vatandaş Ziraat Bankasından kredi alamıyor; 
Doğu Anadolu'da sıkıntının büyüğü de buradan geliyor. 
 
Bir soru önergem neticesinde Sayın Başbakan Yardımcımız cevap-vermişlerdi; Doğu Anadolu'da verilen ziraî 
kredinin yekûnu, krediler içerisinde yüzde 4'tür. Vatandaş krediyi niye alamıyor? Çünkü, tapusunu gösteremiyor. 
Niye tapusunu gösteremiyor? Çünkü, banka eski tapuları saymıyor. Yeni tapu da, kadastrosu yapılmadığı için 
verilmemiş; ondan dolayı kredi alamıyor. 
 
Sayın Başkanı üzmemek için kısa kısa geçiyorum. 
 
Tapulama mahkemelerinde davalar sürüncemede kalıyor. Buna da bir çare bulunsa iyi olur diyorum. Kadastro 
komisyonları ise bir başka alemdir. Bunu bir vesileyle genel müdürlükte de görüşmüştük. Burada, kadastro 
komisyonlarının sıhhatli elemanlardan seçilmesi gereğine işaret etmek istiyorum. Bu komisyonlarda-bilirkişiler 
bilmiyorum nasıl seçiliyor- bir şahsın arazisini diğerine veya Hazineye hemen geçirebiliyor; yazıktır. Tapulu 
arazilerde zannederim zaman aşımı yoktur, sahibini bulup ona tapulamak lazımdır. İki yalancı şahitle bir şahsa 
veya Hazineye hemen mal etmek iş değildir; hak yemektir.  
 
Tapu kadastro elemanlarından da şikayetler oluyor. Ben 1- 2 şikayeti de zaten genel müdürlüğe ve hatta Sayın 
Bakana da intikal ettirmiştim; bunlara duyarlılık gösterilsin istiyorum. Kadastrocular, Kast teşkilatı elemanı gibi 
kabul edilip, şikayetler hafife alınırsa, olmuyor. 
 
Sayın Bakan demin bazı rakamlar verdi; ondan da bazı notlar aldım, arz etmek isterim. Tahsis belgesi verildi, 
vatandaşa gecekondusu için tapu verilecekti; burada onun çok münakaşasını ettik, Sayın Bayındırlık 
Bakanımızla aramız o yüzden biraz açıldı. 1,5 milyon gecekondu var, bunlar tapu bekliyor. Belki eline belgeler 
verdiniz ama; şurada bir rakam verildi ki, ben buna «Bir muvaffakiyet değildir» diyeceğim. 300 bin parseli 
ancak tapu müdürlüklerimiz ve kadastro teşkilatı ölçmüş, kontrol etmiş ve 90 bin tane de tapu verilmiş. 1,5 
milyonda 90 bin tane... 
 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Gecekonduda 500 bin adet. 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 1,5 milyon, tutanaklarda vardır kardeşim. 
 
Onun için bu rakam da... 
 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tamamlandı mı efendim? 
 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam efendim. 
 
Bu şekilde temenni veya tenkit olarak kabul edin. Sözlerimi bitirirken, hepinizi saygı ile selamlarım. 
 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 mali yılı bütçesi ve 1985 yılı kesinhesabı üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 
 
1987 Malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım 
 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 
 

Prog. 
kodu 

Açıklama 
 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 234 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu- Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 24 866 000 000 



 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programına Dağıtılamayan Transferler 241 000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
GENEL TOPLAM: 27 341 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 mali yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 Mali Yılı Kesinhesabı. 
 
BAŞKAN- Şimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 malî yılı kesinhesabının bölümleri ne geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 
 
 

Prog. 
Kodu 

Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 
ödenek 
Lira 

İptal eden 
ödenek 
Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

1 229 861 
000 

1 064 902 221  164 958 779  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu- Kadastro ve 
fotogrametri 
çalışmalarının 
yürütülmesi 

13 978 233 
904 

12 927 621 043  1 230 758 424 180 145 563 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan 
transferler 

998 725 315 1 185 079 338   186 354 023 

 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel ödenek 22 263 153 14 217 680 8 045 473   
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

Genel Toplam 16 229 083 372 15 191 820 282 8 045 473 1 395 717 203 366 499 586 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar). 
 
Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Bütçesi  
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Programa göre, Tapu ve Kadastro Geneli Müdürlüğü Bütçesi ve kesinhesabının görüşülmesine 
geçiyoruz.  
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Bu bütçe üzerinde söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Fuat Kılcı, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Raşit Daldal, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Haydar 
Erdoğan. 
 
Buyursunlar Sayın Fuat Kılcı. (DYP Sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA FUAT KILCI (İzmir)- Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1988 yıllı bütçesi hakkında (Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyetimizi, Tapu Kadastro mensuplarını, grubum ve şahsım adlına saygı ile selamlarım. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu kadastro sektörü, güzel ülkemizin üzerinde yaşayan bizlerin ve kuruluşlarımızın 
ihtiyacı olan her türlü ve amaçlı işlerimizdeki gerekli harita ve planların yapımını, yaşatılmasını, yenilenmesini 
ve bunların bayındırlık, imar, tarım ve diğer kullanım alanlarındaki uygulamalarını, kadastro hizmetlerini, tapu 
sicillerinin düzenlenmesini, taşınmaz mallarımıza ilişkin doğmuş ve doğabilecek hakların hukuki teknik 
haklımdan izlenmesini, yürütülmesini, devlet güvencesi altında tutulmasını ve bunlarla ilgili araştırma, 
geliştirme ve eğitim konularını kapsamaktadır. Yani görevi, insanımızın taşınmaz mal edinimindeki devlet 
garantisini, niteliğini, cinsini, yerini, vatan sathındaki konumunu, yönünü, miktarını, arazi üzerinde 
aplikasyonunu koordinatlarıyla belgeleyen garantör bir kuruluşumuzdur. Bu nedenle, ülkemizdeki uygulamaları 
tarihimizin çok derinlerinden başlar. 
 
Milletimiz tarihine bakacak olursak, mal mülk edinmeye saygı ve tescili, kainatın yaratıcısı Cenabı Allahın 
katında bir emanet hak olarak kabul etmiş ve devlet garantisi altına almayı, o mülke sahip vatandaşlarımızın hak 
ve hukukunu korumayı amaçladığından, hu işi Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarından (14 üncü asırdan) 
başlayarak 15 inci ve 16 ıncı yüzyıllarda tüm imparatorluk topraklarının kayıt ve tescil (tahriri) yapılmıştır. Bu 
işlemlerin yapıldığına dair bu kıymetli belgeler ciltler halinde (2 300 civarındadır) devletimizin arşivlerimde 
koruma altındadır. Daha sonraları da 19 uncu Yüzyılda (1847 yılında) yürürlüğe giren yasa ile, bugünkü 
tapulama hizmetlerimin başlangıcı olan mülkün belgelenmesi ve devlet garantisi altına alınmasına başlanmıştır. 
1912 senesinde yeni bir kanun ille bu konunun üzerinde çalışma yapılmışsa da, harpler nedeniyle uygulama 
yapılamamıştır.  
 
Cumhuriyet devrinde (1925 senesinde) 652 sayılı Yasa ille kadastro teşkilatı kurulmuştur. Daha sonraları 
1932'de, 2015 sayılı Yasa; 1936'da 2997 sayılı Yasa ile bu kuruluşumuzun yönlendirilmesi ve kuruluşu 



sağlanmış, en son olanak da 1987'de 3402 sayılı Yasa ille yeni bir işleyişe sokulmuştur. Ülkemiz insanının 
bugüne kadar bu konuda gösterdiği ilgi Batı'nın da dikkatini çekmiş, bilhassa vakıf konuşumda bizden pek çok 
bilgi aktarılarak, Batıya vakıf olayını öğretmişiz. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, insanımızın ve devlet kuruluşlarımızın mal 
varlığını, il, ilçe ve köylerdeki, kadastro çalışmalarıyla devlet garantisi altına allan ve insanımıza, 
kuruluşlarımıza güvence veren, hak ve hukukun sınırını, imarını, cinsini, karakterini koruyan çok değerli ve 
faydalı bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuzun, bu hizmetlerin, 1988 yılı bütçe görüşmelerine esas olan kanun 
tasarısı metnini tetkik ederek, Türkiye’mizde bu fevkalade önemi haiz görevlerin nasıl yürütüldüğüme, personel 
durumuma, ücretlerine, iş kapasitesine ve programlama durumlarına bakarak, işin gerçeğini ve hükümetin bu 
konu üzerindeki eğilimini hep beraber gözden geçirelim ve olup olamayacağını hep beraber görelim. Çünkü, 
yasa çıkarmak önemli; ama, işlerlik kazandırmak, düşündüğünü tatbike koymak ve yaptırmak daha önemli. 
 
Hükümetimizin, «Efendim, biz işleri süratle görüyoruz, gördürüyoruz. Şurada şunu yaptık, burada bunu yaptık; 
vatandaşı şöyle memnum ettik, böyle memnun ettik» demelerinden sonra, işe partizanlığı karıştırmadan, 
gerçekleri görerek, objektif gözle bu kuruluşun durumumu inceleyelim.  
 
Kuruluşun 1988 senesinde ki personel durumunu Kadastro Müdürlüğü ve Tapulama Müdürlüğü olarak aka 
grupta mütalaa ediyoruz. Vatan sathında 231 adet müdürlük, 171 adet şeflik ve 310 adet yetkili müdürlük, tapu 
tescil müdürlüğü olarak da 12 bölgede 809 müdürlük bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda, Genel İdare 
Hizmetlerinde 7 314, Teknik Hizmetlerde 6 623 ve diğer işlilerde ise 1 891 adet olmak üzere, toplam 15 825 
personel hizmet vermektedir.  
 
Görebildiğimiz kadarıyla, bilhassa bazı büyük şehirlerimizde yetişmiş eleman ve teknik kadro eksiklikleri vardır. 
Bazı bölgelerde eleman fazlalığı vardır; buna karşılık, araç ve gereç eksiktir; bazılarında da araç ve gereç vardır, 
ama eleman eksiktir. Ama, genelde, her ikisinin de eksikliği kaçınılmazdır. Yeterli eleman ve araç acilen temin 
edilmelidir. 
 
Hizmetler ve dış hacmi açısından görünüm şehirlerde 1936- 198 8 arası: Türkiye sathında hizmetleri biten 1 
merkezi 55 adet, ilçe merkezi 337 adet, devam eden il 12 adet, devam eden ilçe 315 adet; işi biten parseli 3 
milyon 75 bin 355 adet, biten mahalle oranı yüzde 75, kadastroya açılmayan ilçe 33, kadastro yapılacak olan 4 
milyon 315 bin 289 dekar, kadastro yapılacak parsel 1 milyon 924 bin 045 adet. 
 
Köylerdeki durum: Toplam köy 36 062 adet, bittirilen köy 18 922 adet, devam eden köy 888 adat, başlanmayan 
köy 16 252 adet; alan olarak 395 bin kilometrekare, yapılan alan 224 bin kilometre kare, (yüzde 57'si ediyor), 
yapılacak alan da 171 bin kilometrekaredir (Yüzde 43), 
 
Görülüyor ki, Türkiye’mizin hemen hemen yarısına yakını bu nimetlerden yararlandırılamamıştır. Yarım asırda, 
yani 50 senede iş hacmimizin ancak yarısına gelebilmişiz. Buradaki amaç, şunu veya bunu suçlamak değildir. 
Bugüne kadar çok daha zor şartlar içinde geçmişimiz, bu hizmetleri verebilmiştir; hepsinden Allah razı olsun. 
 
Biz bu noktada, yapılacak işin çokluğu ive büyüklüğü karşısında, daha hızlı ve sıkı çalışmamız lazım geldiğini 
vurgulamak ve yeterli eleman ve ödenek ayrılmasını hatırlatmak istiyoruz. 
 
Şimdi, gelir ve gider kısmına da bir göz atalım. 1.987 yılında 1 milyon 539 hin 672 işlem yapılmış buna karşılık, 
120 milyar 229 milyon 912 bin lira harç alınmıştır. 1987 yılı bütçe tutarı ise 27 miyar 341 milyon Türk Lirasıdır. 
 
1988 yıllında ise, 48 miyar 740 milyon lira taslak bütçe teklif edilmiştir. Geçen seneye göre olan artış yüzde 
78'dir. Enflasyon hesaba katıldığında, miktarda bir artma yoktur. Bunun 29 milyar 700 milyon Türk Lirası 
personel giderleri, 4 milyar 200 milyon diğer cariler, toplam cari harcamalar olarak 33 milyar 900 milyon Türk 
Lirası ödenek tahsis edilmiş; 14 milyar 45 milyon Türk Lirası da yatırım tahsisatı olarak ayrılmıştır. Yapılacak 
işlere göre bu yatırım çok azdır.  
 
Bütçe taslağındaki beğendiğimiz hususlar: Tapu işlemlerindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce yapılan 
basitleştirmeler ile veraset ve intikal 'işlemlerindeki basitleştirmeler; Devre Mülk Yasasının 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Yasasına eklenmesi; mevcut Kadastro Lisesinde İngilizce ve bilgisayar sistemiyle illeri teknolojilerin 
öğrenimine geçilmesi, personellin bilgi düzeyini artırmak ve modem bilgi düzeyine ulaşması ilcin gerekli 
çakışmaların yapılması, kurslar açılması, üniversitelerle diyaloglu çalışmalar yapılması; bilgisayar sistemine 
geçilmesi:, otomasyon sistemi kurulması; 3402 sayılı Yasa ille, farklı uygulamaların kaldırılması; 2981 sayılı 



Yasa gereklerini yerine getirmek üzere kurulan yeminli özel teknik büroların isteriğini yitirmeleri bakımından 
kapatılması ve HAKAR Projesi gibi sevindirici uygulamalar. 
 
Tenkitlerimiz ve önerilerimin: 2981 sayılı Yasayla yeminli teknik bürolara, belediyelere, kadastro 
müdürlüklerine müşterek uygulamayla ilk tahminlere göre 575 bin gecekondu ve 1 milyon 250 bin kaçak yapının 
1984'de bitirileceği hükümet tarafından insanımıza bildirildiği halde, aradan beş seneye yakın bir zaman 
geçmesine rağmen, hala bu işlemlerin büyük bir kısmı yapılamamış, vatandaşın tepkisinin azaltılması için tapu 
tahsis belgesi icat edilmişse de, yine de istenen, tasarlanan yerine getirilememiştir. Bu tapular bir an evvel 
verilmelidir. 
 
Haziran 1987'de kanunlaşıp, Ekim 1987'de yürürlüğe giren 3402 sayılı Kanun ile istenen hizmetlerin 
verilebilmesi için gerekli araç, gereç, personel, ödenek sağlamalarının bir an önce yapılması. 
 
Ocak 1988'de yürürlüğe giren yönetmelik uygulamalarında gerekli elektronik araç, gereç, teknolojik bilgi 
aktarmalarının hızla yapılması. 
 
Grafik metotla kadastro paftaları yapımı hala devam ediyor. Bunların kaldırılması. Şehirler için veya yerleşim 
bölgeleri için 1/1 000 ölçekliden küçük ölçek kullanılmaması. Münhanili harita yapımına gidilmesi. Nirengi ve 
poligon noktalarının kaybolmayacak şekilde belirlenmesi. Bu nirengi ve poligon nokta taşlarının veya 
işaretlerinin hem harita yapımı ve hem de imar planı çalışmalarında kullanılmasının temini. Bir şehir veya 
beldede, birden fazla yerde harita için ayrı, imar planı için ayrı poligon taşlarının bulundurulması. Bunlar 
kargaşalık yaratıyor. 
 
Elektronik araç- gereçli çalışmalara geçildiğine göre, gerekli eleman ve teknolojik bilgilerin çok kısa sürede 
temini, yetiştirilmesi. 
 
Köy çalışmaları için ekiplere gerekli araç ve arazi tipi vasıta temin edilerek, hem arazideki çalışmalar 
kolaylaştırılmalı, hem de köylerde ikamet güçlükleri nedeniyle, personelin mümkün mertebe kendi evlerinde 
barınmaları sağlanmış olacaktır. 
 
Personele yeterli ödenek ve harcırah verilmeli, çalışmalar cazip hale getirilmeli, mümkünse döner sermayeli 
sisteme geçilmelidir. 
 
Son çıkarılan yasalarla, kadastral çalışmaların sekiz senede bitirilmesi hedeflenmiştir. Bunum inandırıcılığı çok 
güçtür. Çünkü, başlangıçtan bugüne kadar yüzde 57'sini yapabildiğimiz işin, geri kalan yüzde 43’ünün sekiz 
senede bitirilmesini tahmin etmek hayal okur. Umuttur; ama, umuttan öteye gitmez. Nasıl gitmez? Çünkü bu 
sene ayrılan yatırım harcama tutanı 14 milyardır ve bu, yetersizdir. Enflasyon nazara alındığında, geçen seneki 
rakamın seviyesindedir. Yapılacak iş de geçen senekinden fazla olmayacaktır. 
 
Orman ve arazi kadastrosunun en kısa sürede kesinleştirilip bitirilmesi, vatandaş- orman idaresi 
uyuşmazlıklarımın bir an önce bertaraf edilmesi gerekir, Çünkü, köylümüz hu konuda çok dertlidir. 
 
Orman içi köylerim ağır koşulardan kurtarılması, tapularımın iver ilmesi lazımdır. Her ne kadar 3402 sayılı 
Yasanın 4 ve 45 imci maddeleri ile, Anayasamızın 169 ve 170 nci maddeleri kolaylıklar getirmişlerse de, bunlar 
uygulamada işlerlikten uzaktır. Köylü perişan edilmekte, mahkemelerde süründürülmektedir. 
 
1987 yılı içimde, özel sektöre ihale suretiyle 5 ilçenin kadastro işlemleri ihale edilmiş ve halen devam 
etmektedir. Bu işlemler yapılırken, Kadastro Genel Müdürlüğünce çok sıkı denetlenmeli, doğabilecek hatalar 
veya yanlış uygulamalar zamanında bertaraf edilmeli ve devletin başına ileride dert olmamalıdır. 
 
Bugüne kadar yapılan kadastral çalışmalar, genellikle ölçümü ve hizmeti kolay olan yerlerdir. Ölçümü zor veya 
daha çok engebeli yerler bundan sonraki çalışmalar olacağına göre, bu işlemin yapımı daha da çok zaman 
alacaktır. Hükümetin HAKAR projesiyle mühlet verdiği sekiz senede, bu geri kalanların biteceği inandırıcı 
olmaktan çok uzaktır. Kaldı ki, personel ve ödenekler çok yetersizdir. Bize, «İnşallah» demek yakışır. Çünkü, bu 
hizmetlerin bir an önce bitirilmesini isteyenlerdeniz. 
 
Değerli kardeşlerim, bizi dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepimize teşekkür ediyoruz. 1987 Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleketimize, bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze hayırlı, uğurlu 
olmasını grubum ve şahsım adıma Cenabı Allah'tan diller, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve ANAP 
sıralarımdan alkışlar) 



 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Kılcı. 
 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Raşit Daldal. 
 
Buyurun Sayım Daldal. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA RAŞİT DALDAL (Niğde)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1988 mali yılı bütçe kanunu tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro deyince, akla hemen toprak-insan ilişkisi gelmektedir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün üstlendiği görevlerin ehemmiyetini bir nebze olsun vurgulayabilmek amacıyla, bu ilişkinin 
tarihçesinden hareketle bugüne gelmek işitiyorum. 
 
Yaradılışla birlikte başlayan insan-toprak ilişkisi, sıcaklığını hiç kaybetmeden sürdürmüş ve sürdürecektir de. Bu 
sıcak bağ, özünde, sahip olma, sahiplenme ilkesi saklı kalmak üzere, çeşitli gelişmeler göstererek günümüze 
kadar gelmiş; insanlık durdukça da devam edecektir. 
 
Kişinin sahip olduğunu belgeleme, kanıtlama arzusu da yazı ve işaretlerin ilk belirmeye başlamasıyla ortaya 
çıkmıştır. Toprak ve kil tabletlerde toprak sahipliğini gösteren yazı ve işaretlere yoğun biçimde rastlanmıştır. 
Biz, bunlara ilk tapu sicilleri diyebiliriz. 
 
Toprak ve gayrimenkul sahibi olabilme, ev ve aileyi toplayan aile fertlerini birbirine sıkı sıkıya bağlayan bir 
faktör olduğu kadar, devletin oluşmasında da bu etki birinci unsur olmuştur. 
 
Vatan- millet- devlet oluşum ve gelişmeler göstermesi insan-toprak bağından kaynaklanmış ve sayılmayacak 
kadar çok savaşlara aynı etken (toprak-insan ilişkisi) neden olmuştur, olmaktadır ve olmaya da devam edecektir. 
Burada, sekiz yıldan beri devam eden ve son zamanlarda gittikçe vahim ve dramatik gelişmeler gösteren İran-
Irak savaşının bir an önce bitirilmesini dilediğimizi de arz ediyoruz. 
 
Siyasi bakımdan mülk edinebilme, gayrimenkul edinebilme hakkı hürriyetin pratik manası sayılmış; mülkiyet, 
mülkiyete bakış ve kabul ediş şekilleri, siyasi ve ideolojik farklılıklara ve sistemlere dönüşmüştür. 
 
Anadolumuzun Türkleşmesinde, anayurt, anavatan haline getirilmesinde de Alpaslan, Melikşah, Süleyman 
Şah'ın fetihleri kadar, bu büyük komutan ve devlet adamlarının toprak rejimini iyi uygulamaları, arazi yazımına 
hemen başlamaları, insan-toprak bağını iyi değerlendirmelerinin payı da oldukça büyüktür. 
 
Osmanlı döneminde ise, insan-toprak ilişkisi dengede tutularak yazım ve kayıtlara ehemmiyet verilmiş, bütün 
imparatorluk genelinde, Kanuni Sultan Süleyman ve Birinci Ahmet Han devrinde, büyük çapta arazi tahrir ve 
sicilleri tutulmuş, siyakat ve atik yazı türünde, «Kuyûdu Kadime» defterleri ve idare etmek üzere de, «Defter-i 
Hakani» teşkilatları vücuda getirilmiştir. Kültür ve tarih hazinesi olan bu sicil ve kayıtlar, birer sanat şaheseri 
hüviyetindedirler. 
 
Değerli milletvekilleri, şanlı Bayrağımızın doğuşu da insan-toprak bağına ecdadımızın verdiği önemi en güzel 
şekilde gözler önüne sermektedir: Zafer-toprak-şehit kanı ve üzerine akseden ayyıldız ve dünya durdukça 
dalgalanacak Türk Bayrağı... 
 
Değerli milletvekilleri, genç Türkiye Cumhuriyeti de Büyük Atatürk'ün «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» 
düsturu ve temeli ilkesiyle kurulmuş, kişi ve kişi haklarına en büyük ehemmiyet verilmiş, 1921 Anayasamızdan 
başlayarak, 1924, 1961, 1982 anayasalarımızda da kişi daima en ön planda tutulmuş, buna göre düzenlemeler 
getirilmiş, tüm cumhuriyet hükümetleri de bu kurallara uymaya, yerine getirmeye gayret göstermişlerdir.  
 
1982 Anayasası, mülkiyet ve sosyal haklarla ilgili detaylı hükümlere yer vermiştir. Mülkiyet ve miras hakkını, 
buna bağlı olarak da, pek çok maddesinde koruma, faydalanma, kısıtlama hudutlarını belirlemiştir. 
 
Özetlersek: 35 inci maddede mülkiyet ve miras hakkını, 43 üncü maddede kıyılardan yararlanmayı, 44 üncü 
maddede toprak mülkiyetini, 45 inci maddede tarım-hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların 
korunmasını, 46 ncı maddede kamulaştırmayı, 57 nci maddede konut hakkını, 63 üncü maddede tarih, kültür ve 



tabiat varlıklarının korunmasını, 71 inci maddede mal bildirimini, 73 üncü maddede vergi ödevini, 168 inci 
maddede tabii servetlerin ve kaynakların aranmasını ve işletilmesini, 169 ve 170 inci maddelerde de orman ve 
orman köylülerinin korunmasını belirlemiştir. 
 
İşte, Anayasamızın yukarıda saydığım ve saymadığım diğer hükümlerine göre yapılan ve yapılacak olan 
düzenlemeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün üzerine düşen görev ve sorumlulukların ağırlığını açıkça 
ortaya koymaktadır. İlaveten, sınır güvenliği ve GAP gibi büyük projelerim uygulanmasında da kadastronun 
ehemmiyeti gözden uzak tutulamaz. 
 
Taşınmazlara ait akitlerle, her türlü tescil ve kadastro işlerini mevzuata göre yapmak, tapu sicillerimi, kadastral 
ve topografik haritalar düzenlemek, uygulamak ve yenilemek ile yükümlü olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü hizmetlerini etkin olarak yürütebilmek, hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak, plan hedeflerine 
ulaşabilmek için, gelişen teknolojiyi de sürekli olarak izlemek durumundadır. 
 
Herkesin çeşitli nedenlerle muhatap olduğu tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlükleri, elbette vatandaşın 
yakın ve sürekli ilgi alanı içerisindedir. 
 
Önceki yıllarda vatandaşın yoğun yakınmalarına neden olan bürokrasi ve kırtasiyecilik iktidarımız döneminde en 
alt düzeye indirilmiştir. Bu cümleden olarak, tapu dairelerinde işler basitleştirilmiş, dilekçesiz başvurma 
sağlanmış; böylece, iş takipçiliği ve aracılığa son verilmiştir. 
 
Zorunlu haller dışında Akit şahitliği kaldırılmış, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ilişiği aranmaksızın 
muamele yapılır hale gelmiştir. 
 
Kredi ipoteklerinde de akit yapma mecburiyeti kaldırılmıştır. İş hacmi; yoğun olan ve ihtiyaç duyulan yerlere 
yeni müdürlükler açılmış ve açılmaktadır. 
 
Otomasyon ve bilgisayarlı hizmet sunma biçimi benimsenerek pilot uygulamalara başlanmıştır. Genel 
Müdürlük-ÖRN işbirliği, Genel Müdürlük-Üniversite işbirliği ile gerçekleştirilen bu sistemin uygulandığı İzmir, 
Çeşme, Beşiktaş, Çankaya Üçüncü Bölge ve Akşehir, Çukurova ve Mamak'ta fevkalade iyi sonuçlar 
alınmaktadır. Sistemin bütün yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasıyla sıhhatli ve daha çabuk hizmet sunuşu da 
gerçekleştirilecektir. 
 
Bilgisayar destekli çizim ve harita üretimine geçilmiştir. Çağdaş bir uygulama olan bu sistem sayesinde seri 
üretim ve üretimde yüzde 30-35 oranında artış sağlanmaktadır. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, teknik ve insan faktörü iç içedir. Teknik ne 
kadar gelişirse gelişsin, temel unsur yine de insandır. Bu açıdan bakıldığında, Genel Müdürlüğün personel 
yetiştirmede şanslı kuruluşlarımızdan olduğu görülmektedir. Yetiştirme ve tekamül kursları, yabancı dilde eğitim 
yapan bilgisayar destekli Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve Yüksek Meslek Okulu ile, elemanlarını en iyi 
şekilde hizmet vermeye hazırlamaktadır. 
 
Çalışma sahafları oldukça geniş olan bu kalifiye elemanlar, ülkemiz bazında diğer kurum ve kuruluşların da 
aradığı personellerdir. Bu değerli elemanların, Genel Müdürlük bünyesinde muhafaza edilebilmesi için, biraz 
önce Doğru Yol Partisi mensubu arkadaşımın da belirttiği gibi, bu kıymetli elemanlara mali destek sağlanması 
şarttır. 
 
Eleman yetiştirmede olduğu kadar, denetimde de başarılı uygulama yapılmakta olup, rüşvet ve yolsuzlukları 
takip ve mani olma yolunda, klasik teftiş yöntemi yanında habersiz gizli denetim yöntemi de sıkça 
uygulanmaktadır. Bunda da başarılı olunduğu memnuniyetle ifade olunabilir. 
 
Değerli milletvekilleri, Genel Müdürlük, GAP Projesi doğrultusunda yoğun bir çalışma göstermektedir. Bu 
cümleden olarak Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerimize ait 505 mahalleden 324'ünde, 
3 554 köyden de 2 361'inde kadastro çalışmaları tamamlanmış; 181 mahallemiz ve 1 193 köyümüzde ise, proje 
çalışmalarını aksatmayacak şekilde planlama yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu bölgede, 15 müdürlüğe ilave 
olarak, ihtiyacı gidersin diye 17 yeni müdürlüğün açılması kararlaştırılmıştır. Yeni kurulan 103 ilçede ise, tapu 
sicil müdürlükleri açılması çalışmaları tamamlanmış ve açılmaya hazır hale getirilmiştir. 
 
Her türlü kurum ve kuruluşla sürekli ilişkide bulunan bu genel müdürlük, yoğun bir iş hacmine sahiptir. Sosyal 
ve ekonomik gelişmeler, iş hacmini! Sürekli olarak artırmaktadır, iktidarımız zamanında yürürlüğe giren 2981 



sayılı imar affı ve gecekonduya tapu verme ile ilgili kanun, 442 sayılı Kanuna ek getiren 3367 sayılı Kanun 
kuruma yeni mükellefiyetler getirmiştir. Şüphesiz hayırlı olan bu hizmetlerin sunulmasında, genel müdürlüğün 
katkısı aksamadan devam edecektir. 
 
Burada, biraz önce konuşan Doğru Yol Partisi mensubu arkadaşımın da belirttiği gibi, orman kadastrosunun bu 
Genel Müdürlük bünyesinde olmadığını belirtmek istiyorum. Orman kadastrosuyla genel müdürlük 
kadastrosunun koordineli olanak çalışmasının sağlanması halinde-ki, bu çalışma koordineli ve istenilen seviyede 
değildir- hem zamandan, hem mali kaynaktan büyük ölçüde tasarruf sağlanacağı inancındayız. 
 
Değerli milletvekilleri, konut yapımında, tesis kurulmasında, kredi alımlarında, vergi tahsilatında, 
kamulaştırmada ve diğer bazı hususlarda aksaklıklara neden olan tapusuz araziler, yıllardır ihtilaflara ve kan 
davalarına neden olduğu gibi, büyük ölçüde vergi kaybı ve kaynak israfına da sebep olmuştur. Burada, değerli 
hocamız Profesör Ferit Hakkı Seymen’in, yıllar önce söylediği «Ülkemizin sıkıntılarının başında nikahsız avrat, 
tapusuz toprak gelir» sözünü zikretmeden geçemeyeceğim.  
 
Bu gidişle, tüm ülkenin kadastro çalışmalarının 40-45 yılda biteceği yolundaki sözlere karşı, hazırlatılan 
(HAKAR) Harita Kadastro Reform Projesinin uygulamaya konulmasını; buna muvazi olarak 766 ve 2613 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılarak birleştirilip ikisinin görevini yapan 10 Ekim 1987 gün ve 3402 sayılı Kanuni 
ile harita yapını işlerini düzenleyen ve yürürlüğe sokulan 31 Ocak 1988 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe sokuluşu, 
yüne bu projeye göre kadastro faaliyetlerinin 8 ila 10 yılda –ülke bazında- tamamlanmasının plan ve 
hedeflenmesi gerçekten sevindiricidir. HAKAR doğrultusunda olmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1988 yılı bütçesinin, geçen yıl 27 milyar 341 milyon olan tahsisatının 48 milyar 740 milyon 
liraya çıkartılması da hükümetimizin konuya verdiği önemi göstermektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, aslında günümüze kadar şehir kadastrosunda yüzde 80, köy kadastrosunda ise yüzde 57 
gerçekleşme vardır. Biz bunlara eski tapuları, 4753 sayılı Kanunun uygulanmasından, orman kadastrosundan, 
mahkemeler yoluyla alman tescillerden ve diğer yollardan elde edilen tapu kayıtlarını da ilave ettiğimizde, 
ülkemizde tapu sorununda çözüme oldukça yaklaşıldığı görülür ki, daha sonraları yenileştirme çalışmaları daha 
çok ehemmiyet kazanacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, kanunlarımızdan, özellikle Medeni Kanunumuzdan kaynaklanan müşterek mülkiyet, 
iştirak halindeki mülkiyet prensiplerinin uygulamadaki, tasarruftaki ve işletmede ve intikallerdeki aksaklıklarını, 
yarattığı problemleri söylemeden geçemeyeceğimi Bu aksaklıklar mevzuat değişikliği ile hallolunmalıdır. Hisseli 
arazi ve arsalardaki ihtilaflar acil çözüm beklemektedir. 
 
Kadastro çalışmalarında, tahdit ve tespitlerde, geçit ve irtifak haklarının tesisinde, kadim halklarının 
işlenmesinde, tespitinde titiz davranılmasını, zira önceleri geçit ve irtifak haklarına anlayışla bakıldığı halde, 
tapuya bağlama ve arazi kıymetlenmesiyle ve kırgınlık vesair sebeplerle bu anlayış ve hoşgörünün 
kaybolmasıyla, ciddi İhtilafların doğduğu da malumlarınızdır. 
 
Çok değerli milletvekilleri, verilen imkan ve kaynakları en iyi şekilde kullanan, israftan ve gösterişten uzak 
çalışma gösteren, plan hedeflerine ulaşma gayretinde olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve ülkemize 
1988 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diller, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Raşit Daldal. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Haydar Erdoğan, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
SHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 mali 
yıllı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Diğer grup arkadaşlarımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili 
tarihçeyi açıkladılar; ben tarihçeye girmeyeceğim. Varoluştan bu yana, toprak, egemenliğini korumuş, maddi ve 
manevi baskısını her geçen gün artırmış, yaşamla özdeşleşmiştir. İşte bu olgudur ki, en önemli üretim aracı 
olmuş, önemi artırılamayan üretim aracı niteliğini koruyarak, alınan üretim ancak girdilerin artırılmasıyla 
mümkün olabilmiştir. Bu özelliğiyle de ülkede iyi bir spekülasyon aracı olmayı devam ettirmiştir. 
 
Ülkede dengeli bir gelişmenin ve plandı bir kalkınmanın temeli olan her çeşit taşınmaz malın yerini, alanını 
sınırını ve değerini devlet eliyle, sicil, harita, plan, proje, tasarı ve yapımı uygulamalarıyla oluşturan Tapu ve 
Kadastronun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesiyle olur. Bu 



nedenledir iki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, toprak ve insanla ilgili işlemleri yürüten kuruluşlardan birisi 
olması nedeniyle, yaptığı görev de dikkatle izlenmeli ve değerlendirilmelidir. 
 
Sayın milletvekilleri, kalkınmanın, temeli tapu ve kadastronun sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla 
mümkündür; çünkü, maddi ve manevi değerlerin başında gelir. Tapu sicilliyle imar plan ve projesi; vergi adaleti; 
toprağa bağlı anlaşmazlıklar; yatırımlar; yol, su, elektrik, baraj, çevre sağlığı düzenlemesi; turizm ve endüstri 
gibi yaşamla bütünleşen hizmetleri içermektedir. Bu nedenledir ki, kuruluşun yetersizliği sorumlar 
yaratmaktadır. 
 
Genel Müdürlüğün fonksiyonları da tapu, kadastro ve harita olarak üç bölümden oluşmaktadır. Ülkemizde şehir 
kadastrosu çalışmaları 1936 yılında başlamış ve planlı kalkınma döneminde hedef, Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından, 5 milyon parsel olarak saptanmıştır. Günümüze kadar belirlenen hedefin ancak yüzde 61'i 
gerçekleştirilmiş; demek ki, beliklenen hedefin yüzde 39'u beklemektedir. Türkiye'de mevcut parseller sayıldı 
mı; Devlet Planlama hedefte hata mı yapıyor, şeklinde düşünülebilir; ancak, Devlet Planlama yeni bir hedef 
göstermemiştir. O halde rakamı geçerlidir. Bu aşamada, şehir kadastrosunda ilçelerin durumu incelenebilir ve 
yüzde 51'inde kadastro çalışmalarının tamamlanmış olması, yüzde 49'unda ise çalışmaların devam ediyor olması, 
akla «Ne zaman bitecek?» sorusunu getiriyor. Bu konuya tekrar döneceğimden; özetlersek, çok uzun sürede az iş 
tamamlanabilmiştir. 
 
Sayın milletvekilleri, şehir kadastrosu böyle; köy kadastrosu farklı mı? Hayır, hedef 410 bin kilometrekaredir; 
ama gerçekleşme yüzde 55'tir. Biten köyler itibariyle ise durum yüzde 52'dir ve buna orman köyleri de dahildir. 
Bütün köylerin yüzde 48'i hizmet beklemektedir. Çağ atlayan Türkiye'de bu hizmet ne zaman bitecektir?.. 
 
Sayın milletvekillileri, bu kürsüden bir şeyi vurgulamak istiyorum: Ülke düzeyinde hizmet dağınıktır, yaygın bir 
hizmet yapmak gerekmektedir, bu da işi zorlaştırmaktadır. Bu, ancak yapısal, yasal ve kurumsal düzenlemelerle 
beraber gerçekleştirilebilir. Harita işlerinde durum daha da iyidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hedefin 
yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştirmiştir. 
 
Bu genel açıklamadan sonra, bu kuruluş 1987 yılında acaba ne yapmıştır, ona bir bakalım. 
 
Şehir kadastrosunda 100 bin parseli ilk hedefin yüzde 90'ı, harita çalışmalarında hedefin tamamı, özeli sektöre 
yaptırılacak hedefin yüzde 58'i, köy kadastrosunda ise 7 500 kilometrekarelik hedefin yüzde 42'si 
gerçekleştirilebilmiştir. Görüldüğü gibi, köy kadastrosu ve özel sektör çalışmalarında hedefin yüzde 50'si ancak 
gerçekleştirilebilmiştir. Sorun, kuruluşun hedefleri niçin gerçekleştirmediğidir. Mazeret kolaydır; bunlardan 
birincisi, kadastro görmüş parsellerin cins değişikliği, ifraz ve benzeri işlemlerdir (272 bin talep olmuş); İkincisi 
ise, 2981 sayılı İmar Affı Yasasıyla ilgili olarak, 98 bin parselde işlem yapılmış olmasıdır denir. 
 
Hedefe ulaşamayan bir kuruluşun ve kurumun; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bu açıklamayı yapmak 
kolaydır; ama kavram karışıklığıyla talep ile işlemi aynı göstermekle hedef saptayamaz. Talep ayrı, işlem ayrıdır. 
272 bin talebin yaklaşık yüzde 60'ı işlem görmüştür. Bu, bir önceki senenin rakamına çok yakındır. Bu asıl 
nedeni olamaz. 
 
İmar affı ile ilgili çalışmalara gelince; Yasada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi bellidir, uygulama 
sahalarımın öncelikli kadastrosunu yapmaktır. Simdi, yapılan iş kadastro ise, kadastro üretiminin içinde 
gösterilmesi gerekir; yok, yapılan kontrol hizmeti ise, bunun ne kadarı arazi, ne kadarı bürodur? Kısaca, hedefin 
gerçekleşmemesi konusunda yapılan açıklama yeterli değildir. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi kurumun durumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Planlı dönemlerde köy 
kadastrosunda hedef gerçekleştirmelerini, Birimci Beş Yıllık Kalkınma Planından başlayarak sıralayalım: 
Birincisinde yüzde 22; sonra yüzde 52, 61 ve 40; Özal Hükümetinin hazırladığı Beşinci Beş Yıllık Dönemde, 
yetkililerin açıkladığına göre, yüzde 70 olacağı ifade edilmektedir. 
 
Şehir kadastrosuna gelince: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yüzde 34, ikincisinde 21, üçüncüsünde 56, 
dördüncüsünde 65'tir.  
 
Beşinci dönemde ise, yetkililer, yüzde 115 olacağını ifade etmektedirler. 
 
Bu kuruluş dört tane beş yıllık plan dönemimde hedef gerçekleştirememiştir. ANAP İktidarı ne yapmıştır, yani 
başarılı mıdır; yoksa, her şeyde yapıldığı gibi, basit bir rakam kandırmacası mıdır? Açıkça kandırmacadır. Şöyle 
ki: Gerçekleşme küçükse, bunu büyütmenin yolu hedefi, küçültmek olur. ANAP İktidarında da yapıdan budur. 



Köy kadastrosunda beş yılık hedef 80 000 kilometre kareden 37 500 kilometre kareye, şehir kadastrosunda 750 
000 parselden 375 000 parsele, haritada da 90 000 kilometre kareden 45 000 kilometre kareye, yani hedefi yarı 
yarıya düşürürsün, böylece kuruluş başarılı olur... 
 
Sayın milletvekilleri, rakamsal kandırmaca yapılmıştır; ama, mızrak çuvala girmemiştir. Aslında bu rakamlar da 
aldatmacadır. Sadece yapılan işlerin nicelliği, niteliği de önemlidir. Yetkililerin ifadesine göre, yapılan 
kadastronun yüzde 30'u hatalıdır, derhal düzeltilmesi gerekir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bunu nasıl 
düzeltmek istemektedir? 1987-1988 yılı programında yapılan yenileme hedefi 100 000 kilometrekaredir. 
Gerçekleşme yok denecek kadar azdır; düzeltilecek miktar yaklaşık 80 bin kilometre karedir. Bu, yenileme 
hizmeti yapılıyor mu demektir? Hem yanlış yapacaksın, hem düzeltmeyeceksin, bundan ıstırap çeken vatandaşa 
mahkeme yolunu göstereceksin; sonra da, «kadastro yapıyorum» diyeceksin!.. 
 
Bugüne kadar şehir kadastro planlarında yükseklikler gösterilmemiştir. Bu durum özellikle arazi ile ilgili proje 
ve imar çalışmalarında büyük sıkıntılar yaratmış, yeniden harita çalışmaları yapılmasını gerektirmiştir. Bu, 
kaynak kaybından başka bir şey değildir. ANAP iktidarı bu konuya hiçbir yaklaşım göstermemekte, sadece 
seyretmektedir.  
 
Durum böyle olduğuna göre, tartışılan konu «Kadastro ne zamanı bitecektir?» olmalıdır. Geçen yıl, devlet 
balkanı, bu soruya verdiği cevapta, «Çalışmalar bu tempo ile giderse, 20-25 yıla ihtiyaç vardır» şeklinde 
cevaplamıştır. Cevap iki yönüyle yanlıştır.  
 
Birincisi, üretim her yıl 1/2 oranında düştüğüne göre kadastro bitirime süresi en az 50 yıldır. 
 
İkincisi, kadastro statik bir olay değildir, dinamiktir. (Bitirme diye bir olay yoktur. Çünkü, toprak yapısı ve onları 
kullananlar sürekli değişmektedir. Bu değişikliklerin izlenmesi gerekir; bunu yapamıyorsanız zaten kadastro 
yapmıyorsunuz demektir. 
 
Sayın bakan için hazırlanan brifing dosyasına şöyle bir baktığımızda, kurum yetkililerinin verdiği bilgilere göre 
de, Samsun-Hatay hattının doğusunda kadastro müdüriyetlerinin yüzde 28'i ve kadastro elemanlarının da yüzde 
25'i bulunmaktadır. Oysa bu yörede kadastronun yaklaşık yüzde 60'ı yapılmamıştır. Bu dağılımda bir terslik 
vardır; hizmet çok olan yerde eleman ve müdür yatar. O halde bunun kriterine bakmak gerekiyor. Nedir bunun 
kriteri? Sayın Bakanın geçen yıl bütçe konuşmasında sözünü ettiği sistem analizi, iş ölçme, iş değerlendirme imi, 
yapılmaktadır, yoksa, bu yanlış dağılımda siyasi etkenler mi bulunmaktadır? Sayın Bakandan bunun 
açıklamasını istiyorum. 
 
Tapu sicil müdürlüklerinde durum değişik değildir. Eleman ve müdüriyetin yüzde 25'i Samsun-Hatay hattının 
doğusundadır, çoğunluk yine bu hattın batısındadır. Oysa bu bölgede de il ve ilçelerin yüzde 44'ü bulunmaktadır. 
Kısaca, eleman ve müdüriyet dağılımında büyük bir dengesizlik vardır. Bu konuda kurumun hazırladığı 1988 yılı 
bütçe kitapçığından bir bölümü aktaracağım. Tapu sicil müdürlükleri için, «İş hacmi, yerleşim, personel 
konularının standardizasyonunu sağlamak için bir proje hazırlanmış ve uygulama yaygınlaştırılmaya 
çalışılmaktadır» denilmektedir. O halde, yöneticilerin kabul ettiği gibi, tapu sicil müdürlüklerinde iş, eleman, 
yerleşim standardı yoktur. Ya ne vardır? 'Bir araştırma vardır; uygulama sanki var da yaygınlaştırılacak şeklinde 
bir ifade vardır. Şimdi soruyorum: Böyle bir çalışma var mıdır? Neden gerekmiştir? Uygulamaya neden 
başlanmıştır? Kaç yıl içinde, uygulamaya tamamen geçilecektir? Bunların cevabını çok açık sekilide Sayın 
Bakanın vereceğini zannediyorum. 
 
Olay sadece bu değildir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yönetiminde yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu da, 
vekaletle yönetim sistemi. Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri görevlerinin yüzde 15'i vekaletle yürütülmektedir. 
Yetkililer bunu «Elemanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz, hiyerarşik sistemde yeni hemen doldurulamıyor» 
seklinde açıklıyorlar. Tam tersine, başlangıçtan beri elemanını kendisi yetiştiren kuruluşun her kademe için 
eleman yetiştirecek eğitim planını da yapması gerekmez mi? Bu çizilen tablonun sonunda, üretimin ve işlerin iyi 
gitmesini beklemek mucize olur. Tabii ki, böyle 'bir mucize olmuyor. Aslında işlerin iyi gitmesini isteyen de 
yok. Olsaydı beş yıllık iktidarlarında buna ana hatlarla çözüm bulabilirlerdi. Beş yıllık sürede bu kuruluşta 
yapılan bir şey var, o da, tapu sicil işlemlerini kolaylaştırmıştır, bunu inkar etmek mümkün değildir. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçe için hazırladığı bilgiler içinde aynen şu ifade 
yer almaktadır: «1985 ve daha önceki yıllılarda olduğu gibi, klasik denetim sistemi içinde plana alınarak rüşvet 
ve diğer yolsuzluklarla mücadele için habersiz, gizli, iş sahipleri arasına karışarak uzaktan gözetlemek suretiyle 
denetime ağırlık verilmiştir.-Aynen okuyorum- 1988 yılında denetim etkinliğinin yurt düzeyinde 
yaygınlaştırılacağı, usulsüzlük ve yolsuzlukların asgari düzeye indirilerek, idaremizle ilgili şikayetlerin en az 



sayıya indirileceği tahmin edilmektedir.» İfade böyledir. Bir bütçe kitapçığında, Genel Müdürlüğün açıkça bunu 
demesinden şahsım adına üzgünüm. Düşünebiliyor musunuz, bir kurum kendi elemanını rüşvet ve yolsuzlukla 
itham ediyor ve bunun 1988'de de devam edeceğini aynen söyleyebiliyor. Ben kendi adıma ve SHP Grubu adına 
hepsini tenzih ediyorum. Bir an için rüşvetle ilgili gazete manşetlerinde çıkan havadislerin doğru olduğunu 
düşünürsek, gazetelere geçen yetkililerin kurum yetkilileri olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Şimdi, 
yöneticilere soruyorum: Peki siz ne yapıyorsunuz? Göreviniz sadece elemanlarınızı jurnal etmek mi? Kurumu bu 
duruma ikim getirdi? Her şeyden 'önce kurum elemanlarının aklanması gerekir. Bu görev itham yapana düşer. 
Aslında Sayın Bakan 1985, 1986, 1987, 1988 yıllarında açığa alınan eleman sayısı ile buralarda göreve 
dönenlerin sayısını açıklarsa durum kendiliğinden ortaya çıkacaktır. O halde, hafiye gibi denetim yapmak 
nereden çıkmıştır? Akla bir tek olasılık geliyor, kurum elemanlarını bezdirmek, yıldırmak ve üzerlerinde baskı 
kurmak... Çağ dışı olan bu denetim sistemini kurumun önümüzdeki senelerde hiç değilse, bugünden sonra, 
bırakmasını, şahsım adına tavsiye ediyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü elindeki kiralık bilgisayarca işlerin otomasyona 
dönüştürüldüğünü belirtmektedir. Otomasyona geçildiği ileri sürülen işiler arasında personel işleri de 
bulunmaktadır. Konuşma saatine kadar kadro sayısını almış bulunuyorum; ama personel sayısını, nerede kaç 
tane personel vardır, bunu alamamaktan üzgünüm! Demek ki, personel işlerinde otomasyon yoktur veya kurum 
bilgi vermekten çekiniyor. Aslında çekiniyor; çünkü bu bilgi brifing dosyasında var. Kadro 15 828, eleman 12 
202; ama yeniden 3 500 kadro isteniyor. Niye; boş kadroları da kullanma imkanı varken?.. 
 
Bütçe istemlerinin de otomasyonla yapıldığı ifade ediliyor. Sonra, 1987 yıllında tenkis edilen ödeneği 
sorduğumuzda-, kesinhesabın çıkmadığı ifade ediliyor. 1988 yılına gireli üç ay olmuş, «İşler otomasyonla 
yapılıyor» deniliyor; bilgi isteyince yok... Peki, bilgisayarda bütçe ille ilgili ne işler- yapılıyor? Mal sahipleri 
sicillerinin otomasyonla yapıldığı söyleniyor. Mal sahibi sicilinin, tapu sicili müdürlükleri tarafından tutulması 
mevzuat gereği. Peki, neyin otomasyonu yapılıyor? Sorduğumuzda, pilot çalışıma olduğu söyleniyor. 
 
Kadastro hizmetlerinin değerlendirildiği ve izlendiği söyleniyor. Oysa kadro hizmetlerinde üretim hep düşüyor. 
Bu nasıl değerlendirme?.. Otomasyonu anlamak mümkün değil. 
 
Bilgisayar destekli otomatik çizim sisteminden yararlanılarak Çukurova kentsel kalkınma proje alanı içinde 6 
ilçede kadastro haritaları üretildiği ifade ediliyor. Çalışmalara ilişkin detay bilgiye gelince, «pilot çalışma» 
deniliyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü pahalı oyuncak bilgisayarla otomasyon değil, pilot uygulama; kısaca, 
göstermelik bir çalışma yapıyor. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Geneli Müdürlüğü arşivinde bulunan 230 bin cilt tapu kütüğü ve 190 bin 
cilt tapu senedinden meydana gelen belgeleri, mikrofilm ve bilgisayar gibi modem teknoloji kullanarak 
arşivlemenin amaçlandığı ve bu konuda Etibankla imzalanan protokol çerçevesinde çalışmaların hızla 
sürdürüldüğü belirtilmektedir. Sayın Bakandan bazı konulara açıklık getirmesini istiyorum. Bir kez, bu konuda 
yapılmış-bir fizibilite çalışması var mıdır? Varsa, bu çalışıma ne zaman yapılmıştır, kim tarafından yapılmıştır? 
Mikrofilme ne kadar belge alınacaktır, bu iş ne kadar sürede bitecektir? Etibanka 1986/87 yıllarında ne kadar 
para ödenmiştir, tamamı için ne kadar para ödenecektir? Tapu ve Kadastro Geneli Müdürlüğü, mikrofilm 
sistemini kaça alabilir? Çalışmaya neresinden bakarsanız balkınız, tutulacak tarafı yoktur. Zira, bir araştırmaya 
dayanmıyor, başı sonu belli değil. 
 
Nedenini açıklamaya gelince; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, iki yılda 5916 dildin mikrofilmi 
işinin bitirildiğini, bunun için Etibanka 73 milyon ödendiğini söylemişlerdir. Basit bir hesapla, Türkiye'de 
kadastro işi bittiğinde 500 bin cilt arşiv bilgisi olacağı tahmin edilirse, bugünkü tempo ile bu çalışma 1 700 yılda 
biter ve 1987 yılı fiyatlarıyla da 74 milyara mal olur. Süre için söylenecek söz yok; maliyet ise, tapu kadastro 
hizmetlerinin 8 yılda bitirilmesi için gereken paraya yakın. Herhalde bunu başlatan hesabı bilmiyor. Böyle bir 
çalışmayı, bitmeyecek olan bir çalışmayı kim başlatmıştır, bunun emrini ikim vermiştir? Bu çalışma Etibanktaki 
sistemin rantabl çalışması için mi bulunmuştur, yoksa ANAP İktidarı KİT açığını kapatmak için bu şekilde bir 
kaynak transferi yapmakta mıdır? Devletin parasını kimsenin çarçur etmeye hakkı yoktur, bu çalışma derhal 
durdurulmalıdır ve sorumlular hakkında da soruşturma açılmalıdır Sayın Bakan. 
 
Eğitim çalışmaları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için amaç değil, araçtır. Önce bir yanlışlığı dile getirmek 
istiyorum. 'Sayın Bakan1 için hazırlanan brifing dosyasında da var: Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu 
kuruma bağlı olarak gösterilmemelidir; gösterilmiştir çünkü. Bunun düzeltilmesi gerekir. Sanıra, uygulanan 
yöntemden de kısaca bahsetmek istiyorum. Yetkililer, şu sırada Erzurum'da kontrol memurluğu eğitimi 
yapıldığından söz etmektedirler. Niçin Erzurum da bu kurs yapılmaktadır; Sayın Bakanın memleketi olduğu için 
mi? Yerin seçilmesinde bir etkinliği var mıdır? Kuruluşta boş kontrol memuru kadrosu olmadığına göre, bu 



kurstan mezun olanlar hangi kadroya atanacaklardır? Kadro olmadığına göre niye kurs açıyorsunuz? Yoksa, asıl 
niyet, eğitim değil, Sayın Bakanın seçmenlerine yaranması mıdır? 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi de «Proje çalışmaları» adı altında toplananlardan söz etmek istiyorum. 
 
Çukurova Kentsel Kalkınma Projesi: Üç yıldır bu konu gündeme gelmiş. Nedir Çukurova Kentsel Kalkınma 
Projesi? 1984 yılında Dünya Bankası ile bazı çalışmalar başlatılmış, 1985 yılında banka ile sözleşme 
imzalanmış, buna göre Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, İskenderun'da yeni alanlarda yeni kentler kurulacak, 
düzensiz eski kentleşme iyileştirilecek. Projenin bütünü nedir, ne değildir, bu ayrı bir konudur. Ben sadece, proje 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ne istemektedir, ona ne verecektir; yalnızca bu konuya gireceğim. 
Proje ile ilgili olarak geçen sene bütçe konuşmalarında Devlet Bakanının açıkladığına göre, Tapu ve Kadastro 
750 bin dolarlık elektronik alet kredisi alacak. Ne yapacak? Üç yıl için 4 970 hektarlık alanda 201 629 parselde 
yenileme ve kadastro yapacaktır. Yine Devlet Bakanının ifadesine göre, elektronik aletler gelmiştir, sözleşmeye 
göre Temmuz 1988'de vaat edilen işlerin bitirilmesi gerekmektedir. Geçen sene Devlet Bakanı, takviyeli 5 
müdürlükle işlerin yürütüleceğini söylemiştir. Bu sene ise genel müdürlük yetkilileri, bölgede elektronik aletlerle 
pilot uygulama yapıldığını ifade etmişlerdir. Durum açıktır: 750 bin dolarlık kredi karşılığı aleti alacaksın, ancak 
üzerine düşeni yapmayacaksın; bunu da üç sene Meclis kürsüsüne getireceksin... İşte kadastronun genel 
durumunu gösteren tipik bir örnek. Dövize bağlı kredi alacaksın, faizi anlaşmanın imzalandığı gün başlayacak, 
teknoloji transfer ediyorum diye övüneceksin; ancak işe gelince, hiçbir şey üretmeyeceksin... Toplam 42'ye 
ulaşan elektronik aletle ne üretilmiştir diye sorulduğunda, cevap çok kolay, «Pilot uygulama yapıyoruz...»  
 
Sayın milletvekilleri, ben, GAP projesinden söz etmeyeceğim; yalnız, GAP bölgesindeki tapu kadastro 
çalışmalarına değineceğim. Yine geçen yıl Meclis kürsüsünden Devlet Bakanı, kadastro çalışmadan açısından 
bölgede Urfa ilinin tamamı ile baraj göllerinin kadastrosunun bittiğini, bölgeye, mevcuta ilave olarak 15 
müdüriyet daha açılmasının planlandığını, özel sektörden azami derecede istifade edileceğini, belirtmişlerdir. 
Demin ANAP Grubu adına konuşan arkadaşımız da buranın bittiğini söyledi. Ben de, böyle olmadığını 
söyleyeceğim. 1986 ve 1987 yılında 15'e yakın müdüriyet açılmıştır ama, hiçbirisi GAP bölgesinde değildir. 
Yetkililerin verdiği bilgi bu yöndedir. Niye söz verildiği halde GAP bölgesinde kadastro müdürlüğü 
açılmamıştır, herhalde Sayın Bakan bilirler? 
 
Bölgedeki kadastro durumuna gelince: Başta Urfa ilinin tamamı olmak üzere, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
uygulaması sırasında yapılmıştır. 1986-1987 yıllılarında yapılan işlerin genele oranlan açıklandığında bu durum 
bütün çıplaklığı ille görülecektir. 
 
Bölgede özel sektöre yaptırılanlara gelince: Sadece İdil ilçesinin kadastrosu ihale edilmiştir. 1988'de hiçbir ihale 
yoktur. Bu konuda da diğerlerinden farklı bir durum gözükmüyor. Kısaca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
ANAP İktidarı, bu konu ile ilgili herhangi bir şey yapmıyor denebilir; sadece lafını ediyor. Oysa, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne GAP'ta, köy kadastrosu, şehir kadastrosu ve arazi toplulaştırması olarak büyük 
görev düşmektedir. Çünkü bütün kentsel ve kırsalı alanların yeniden düzenlenmesi, sulanacak toprakların 
optimum arazi büyüklüklerine göre işletmeye dönüştürülmesi söz konusudur. Oysa, şehir kadastrosunda biten 
işlerin sayısı yüzde 25, köy kadastrosunda ise biten köylerin sayısı yüzde ı60 dolayındadır. Bu durumda, şehir 
kadastrosunda yüzde 75'e, köy kadastrosunda da yüzde 40'a hizmet götürülecektir. Arazi toplulaştırılması ise 
yeniden bir kadastro olayıdır. Bu durumda, «Baraj alanlarının kadastrosunu bitirdik» deyip, köşeye çekilmek 
doğru olmasa gerek. 
 
Öte yandan bölgede arazilerin belli kuruluş ve kişilerde toplanıp toplanmadığı konusu ile gayrimenkullerdeki el 
değiştirme hızının dikkatle incelenmesi gerekir. Bu, arsa spekülasyonunu önlemek için zorunludur. Nitekim, 
Keban Barajının yapımı sırasında yalnızca kamulaştırma nedeniyle ödenen para, proje bedelinin beş katı 
pahalılaştırılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, bölgedeki arazi alım satımlarını incelemeye yarayan 
bir bilgi sistemi var mıdır? Böyle bir sistemin kurulması) düşünülmekte midir? Yoksa böyle bir çalışma 
düşünülmüyor mu? 
 
Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarı, kadastro çalışmalarını kısa sürede, hem de 8 yıl gibi kısa bir sürede 
bitirmek için bir araştırma projesi geliştirdiğini ifade etmiştir. Devlet eski Bakanı Sayın Tınaz Titiz her fırsatta 
Meclis kürsüsünden bu çalışmayı dile getirmiş... 
 
BAŞKAN- Sayın Erdoğan, grup adına konuşma süreniz bitti. Sizin kişisel konuşma talebiniz de var 10 dakika; 
bu süreyi şu anda kullanacak mısınız? 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- İzin verirseniz efendim. 



 
BAŞKAN- Devam edin efendim. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Teşekkür ediyorum Başkanım, zaten bitiyor. 
 
«Çalışmalara 1984 yılında başlandı» deniyor. Neydi bu çalışma? Harita Kadastro Reform Projesi; kısa adı 
«HAKAR». Bu araştırıma çalışmaları, dört aşamalıdır. Birincisi, ön etüt; ikincisi, çerçeve tasarımı, üçüncüsü, 
ayrıntılı tasarım; dördüncüsü, uygulama plan ve programlarının hazırlanması. Bunlardan ilk iki bölüm, 1986 yılı 
Şubat ayında Devlet eski Babanı Sayın Titiz'e teslim edilmiştir. Bu tarihin üzerinden iki yıl daha geçmiştir; ama 
her ne hikmetse, üçüncü aşamaya bir türlü geçilememiştir. 
 
Öte yandan, her yapılan iş HAKAR Projesine bağlanmaktadır. Bunu, Tapu Kadastro yetkilileri yaptığı gibi, 
çalışma ite uzaktan yakından ilgisi olmayan Devlet Planlama da yapabilmektedir. Nitekim, 1988 yılı 
programında, HAKAR Projesi esasları çerçevesinde ana plan yapılacağından söz edilebilmektedir.  
 
«Kadastroyu 8 yılda bitireceğiz» diye yola çıkan iktidar, bu sürenin yarısını lafla geçirmiştir. İki yıldır üçüncü 
aşamaya geçilmemiştir. Peki projeye ne olmuştur? Projede yer alan tapu kadastro hizmetlerinin ve 
müdürlüklerinin reorganizasyonu, tapu ve kadastro işlerinin özel sektöre devri, harita, kadastro bilgi sistemi 
kurulması, üçüncü adımı meydana getiren araştırmalar... Bu konularda ne yapılmaktadır? Büyük iddialarla yola 
çıkılmış, 8 yılın 4 yılı böyle geçmiştir. Hiçbir şey yapılmamıştır, yapılamayacaktır. Nitekim kurum yetkililerinin, 
«Doğu illeri için mastır plan yapıyoruz» şeklindeki ifadeden de, görüşümüzü doğrulamaktadır. Bu noktada Sayın 
Bakanın yapacağı bir tek şey vardır, o da HAKAR Projesini rafa kaldırmak veya «Rafa kaldırdım» demesidir; 
gerçek budur. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda proje yapan; ancak bunların hiçbirisini 
uygulamayan bir kuruluştur. Bazı örnekler vermek istiyorum. 
 
Tapu Kadastro Yeniden Düzenleme Raporu; 1973'de Devlet Planlamaca hazırlanmış, uygulamaya girmemiş.  
 
Tapu Kadastro Hizmetlerinin Özel Koordinasyon Projesi: 15 yıllık proje. 1970'te Devlet Planlamanın 
koordinatörlüğünde hazırlanmış, uygulamaya girmemiş. 
 
15 Yıllık Kadastro Projesi: 1982'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hazırlamış, uygulamaya girmemiş. 
 
Kalkınmada Öncelikli İller Kadastro Projesi: 8 yıllık proje. 1984'te Tapu ve Kadastro Gendi Müdürlüğü 
hazırlamış, uygulamaya girmemiş. 
 
HAKAR Projesi: 1984-1986 TÜBİTAK koordinatörlüğünde hazırlanmış. Uygulamaya girmiş mi, girmemiş mi, 
bir şey demek mümkün değil.  
 
Yetkililerin ifade ettiği, Doğu İlleri Mastır Planı: Akıbetinin de aynı olacağını şimdiden söylemek kehanet 
olmaz. Aslında bu ifade bile kuruluşun plan kavramını nasıl anladığının bir örneği olmaktadır. Mastır planın 
Türkiye mim bütünü için yapılması gerekir. Kadastro Kanunu da bunu amirdir. 
 
Sayın milletvekilleri, bu bölümde ilki önemli yasadan söz etmek istiyorum. Bunlardan birisi Kadastro Yasası; 
diğeri de, İmar Affı Yasasıdır. Kadastro Yasasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmaları arasında 
2613 ve 766 sayılı Kadastro Yasalarının birleştirilmesi de gösterilmektedir. Nedir Kadastro Yasası ve bu yasa 
kadastro çalışmalarının kısa sürede bitmesini sağlayacak mıdır?.. Kısaca özetlersek; bu yasaya mülk edinme 
yasası olarak artık bakılabilir. Yasa, orman dışıma çıkarılan alanlarda, Hazine mülkiyetindeki yerlerde, imar ve 
ihya yapılan topraklarda zilyetlikten sınırsız gayrimenkul edinme hakkımı getirmektedir. Hem de nasıl? Kanun, 
geriye dönüşü de sağlayarak, zilyetlikten edinme ile 21.12.1981 tarihinden önceki vergi kayıtlarımın ibrazıma 
kadar da uygulanabilmektedir. 
 
Yasa, onman ve Hazine topraklarımın zilyetlikten verilime yolumda büyük ödün vermiştir. Yasa, «Devlet, 
babadır vermelidir» esprisiyle hazırlanmıştır. İyi de, devlet, aynı zamanda sosyal devlettir, kırsal ve kentsel alan 
düzenlemesi gerektiğinde ne olacaktır?.. Devlet, önce verdiği toprağı sonradan kamulaştırmak zorumda kalacak 
ve böylece büyük bir kaynak israfı olacaktır. 
 
Ancak bu durum ANAP İktidarını ilgilendirmemektedir. Öte yandan uzmanlar, orman rejimi dışına çıkarılan 
arazilerde ihtilafların daha da artacağı görüşünde birleşmişlerdir. Bir diğer konu da, orman kadastrosudur. Yeni 



yasa bu soruna bir çözüm getirmemiştir. Oysa kadastro bir bütündür. Nasıl köy kadastrosu olmazsa, orman 
kadastrosu ve kadastro ayrı ayrı ilki kavram olamaz. Bu soru çözülmelidir, yetki tek elde toplanmalıdır. Bu sorun 
kısa sürede çözümlenmediği takdirde, orman idaresi ile tapu idareleri ve vatandaş arasındaki ihtilafların 
çözümlenmesi mümkün olmayacaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, «Gecekondu affı» diye bilinen 2981 sayılı talar Affı Yasasıyla ilgili olarak, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü hazırladığı bütçe bilgilerinde; 1986, 1987 ve 1988 yılarında şu cümleyi 
tekrarlamaktadır: «Tapu ve Kadastro Genel1 Müdürlüğü 575 bin gecekondu ve 1 milyon 250 bin kaçak yapıyla 
ilgili kadastro işlerimi zamanımda bitirmekle yükümlüdür.» Bu yasa birkaç kez değişiklik görmüş, kısaca «Önce 
yapalım, sonra düzeltiriz» zihniyetinin en güzeli örneğini vermiştir. 
 
Bunu kısaca açıkladıktan sonra, yasanın amacına da değinmek istiyorum. Yasanın amacı; Hazine, vakıf, il özel 
idareleri ve belediye arazilerine yapı yapan vatandaşları tapuya kavuşturmak ve hisseli tapusu olan vatandaşları 
da müstakil tapu sahibi yapmaktır. Gerekli olan ölçü işlerini kim yapacaktır? Buma da bir adres gösterilmiştir; 
yeminli özel bürolar. Böylece, gecekondu sahiplerinden milyarlarca liralık kaymak yeminli bürolara transfer 
edilmiş, sonra yeminli büroların işleri bitmiş; yasada yeni bir düzenleme yapılarak, görev bu kez belediyelere 
verilmiştir. Belediyeler mi yapmıştır? Onlar da milyarlarca liralık kaynak transferini bu kez özel sektöre 
kaydırmışlar ve özellikle, hisseli tapu arazileri üzerinde imar ıslah planları yaparak... Peki, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ne yapmıştır? Yasayla verilen görev, uygulama alanlarının öncelikle kadastrosunu yapmak, 
tapu tahsis belgesi vermek ve sonra da bunları tapu belgesine dönüştürmektir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yetkilileri yaklaşık 93 bin parselin ölçüsünün yapıldığını söylemektedirler. Bu konuya daha önce 
değinmiştik. 
 
İkinci önemli konu, tapu tahsis belgelileri ve bunun tapuya dönüştürülmesi işlemidir. Yasanın can alıcı noktası 
da budur. Bu kürsüden 1,5 milyon gibi rakamlar söylenmiştir. Ben şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; 
çünkü bu bilgiyi en iyi kendisi bilirler: Başlangıçtan bugüne kadar hangi ilin, hangi ilçesinde ne kadar tapu tahsis 
belgesi verilmiştir, bu belgelerin ne kadarı tapuya dönüşmüştür? Açıklamadan sonra hep beraber göreceğiz; 
Verilen tapu tahsis belgesi sayısı Türkiye genelinde azdır. Bunlardan tapuya dönen çok daha azdır. Kısaca yasa, 
Hazine, vakıf, belediye, il özel idareleri arsa arına gecekondu yapan vatandaşların sorununu çözmemiş ve 
çözemez de. Hisseli arazilerdeki tapuyu müstakil tapuya kavuşturmak ise, ancak imar ıslah planlarıyla 
mümkündür. 
 
Bakın tapu tahsis belgesi için ne denilmiştir? Son örneklerinden birisi Üsküdar, Dudulllu Camgaz Mahallesinde 
uygulanmıştır. Havadis aynen şöyledir: «Vatandaşa tapu tahsis belgesi verildi; ama verilen, helvacı kağıdından 
farksızdır. Muhtarlıktan gelen yazıda vatandaşın gecekondusunun yıkılacağı bildiriliyor» denilmektedir. 
 
Sonuçta yasa, açıkladığım gibi, fiyaskodur. Ancak, özel kesime para kaynağı transferi yönünden son derece 
başarılı olmuş, fakirden alınmış daha zengine verilmiş. Zaten ANAP İktidarının da yaptığı budur. 5 seneden bu 
yana gelir dağılımındaki adaletsizlikler artmış, işsizlik had safhaya gelmiş, ülkemizde ne sağlıklı bir kentleşme 
olayı gerçekleşebilmiş, ne de gecekondu sorunu çözülebilmiştir. Toprak ve kıyı yağmacılığı hak olarak tanınmış 
bir ülkede sorun çözmek bir yana, toplumu, İmar Affı Yasasıyla mağdur etme gerçekleştirilmiştir. 
 
Önce tapu tahsis belgesi vereceksin, milyarları transfer edecek, arkadan; yıkım ekiplerini göndereceksin... İşte 
ANAP İktidarının en büyük başarısı budur. 
 
BAŞKAN- Sayın Erdoğan, şu anda, 30 dakikalık ve şahsınız adına 10 dakikalık konuşma süreniz dolmuştur. 
Lütfen toparlayınız efendim. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Bitiyor efendim, bağlıyorum. 
 
Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bu kuruluşun çalışmaları başarısız onmaktadır. Nedeni üzerinde tekrar 
durmak istiyorum: 
 
Tapu kadastro hizmetlerinin en önemli kaynağının insan faktörü olduğu söyleniyor. Bu kaynak nasıl 
kullanılıyor? Daha önce değinmiştim1; personelin atama, yer değiştirme, terfi yönetmeliği yok. Yani, nerede, ne 
zaman, hangi unvanla görev yapacağı belli değil. Kurumun elinde boş kadro olduğu halde, kadrosuzluk 
nedeniyle, unvan veya görevlere atama yapılamıyor. Belirsizlik içinde olan bir elemanın önce yönetime 
güvensizliği başlar, sonra morali bozulur, daha sonra da çalışma temposu düşer. Genel sonuçlar da bu durumu 
doğrulamaktadır, öncelikle bu durum düzeltilmelidir. Ayrıca, elinde boş kadrosu Varken, Genel Müdürlüğün 3 
500 dolayında kadro isteme nedeni anlaşılamamıştır. Öncelikle boş kadroların kullanılması gerekmez mi?  



 
İkinci faktör para kaynağıdır. Tahsis edilen ödenek yeterli midir? Bu, tartışma konusu olabilir. Ancak, geçen yıl 
bütçe görüşmelerindeki Devlet Bakanının ifadelerini tutanaktan okuyorum: «1987 yıllında Genel Müdürlüğün 
bütçesinde, 1986 yıllında bloke edilen yüzde 8 payı da düşürülürse, yüzde 72 artış olduğu kolayca görülecektir. 
Bu, hükümetimizin bu kuruluşa verdiği önemin çok bariz ve somut bir kanıtıdır.» 
 
İfade aynen böyle. Demek ki, ANAP İktidarı, kuruluşa verdiği 'bütçenin yeterli olduğu düşüncesindedir. 1987 
yılı bütçe raporuna göre kurumun bütçesi, caride yüzde 98, yatırımda yüzde 86, genelde yüzde 94 bir artış 
göstermektedir. O halde, iktidar bunu da yeterli görmektedir. ANAP İktidarına göre yeterli olan bütçenin 
kullanımı ne durumdadır? Tapu ve Kadastro Gemdi Müdürlüğü Bütçesinde, 1985 yılı Kesinhesabına göre 
yaklaşık 1 milyar... 
 
ALİ SAM t AKKAŞ (Balıkesir)- Sayın Başkan, saat saat... 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Bitiyor efendim, bitiyor. Bilgilendiriyorum, fena da olmuyor yani... 
 
Verdiğim rakamlar kesindir. Demek iki, kuruluş, kendine verilen bütçeyi harcayamamaktadır. Bu, üzerinde 
durulması gereken önemli bir noktadır. Ödeneği kullanamayan bir kuruluş, verileni yerine mi harcamamıştır? 
Bunu da bir incelemeye değer buluyorum. 
 
Bir gözlemimi anlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kaynaklarını kullanamayan bir genel müdürlüğün; yani, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün binasını gezerken dikkatimi çeken bir olay oldu. Bu, Sayın Tınaz Titiz 
zamanında hazırlanmış; bir kat olduğu gibi Devlet Bakanlarına ve müşavirlerine tahsis edilmiş. Bu müşavirlerin 
oto, demirbaş, personel gibi diğer tüm gidenleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden mi karşılanıyor? Bunu 
sormak istiyorum. Kuruluş bir taraftan, «Yerim yok» diyor, öte yandan binasının bir bölümünü veriyor; «Otom 
yok» diyor, yatırım bütçesinden alınan otolarını veriyor; «Demirbaşım yok» diyor, demirbaş ödeneğini veriyor; 
yetmiyor, elemanını veriyor; sonra dönüyor gene bunları istiyor... Şimdi, Sayın Bakan açıklayabilirler mi: 
Müşavirlere 1986- 1987 bütçesinden ne ödenek harcanmıştır? Kaç elemanla kaç oto kullanılmaktadır? Özetle, 
elemanını, parasını, araç ve gerecini kullanamayan bir kurum, kaynaklarını savurgan kullanan bir kurum, 
teknolojisi yenilenemeyen bir kurum, başarılı olamaz. Kurum kısa sürede incelemeye alınmalı, sorunları derhal 
çözümlenmelidir. Aksi takdirde, daha büyük sorumlar yaratacaktır. 
 
Artık, yağmalamanın durdurulmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan. 
 
Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce, grupları adına söz 
alan arkadaşlarımın öneri ve eleştirilerine teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bu 
münasebetle de hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Arkadaşlarımın eleştirilerine cevap vermeden önce, genel konulara, bilhassa 1984’ten sonra yapılan bazı 
çalışmalara özetle değinmek istiyorum: Hepimiz biliyoruz, gelişen, değişen ülkelerde çoğu zaman kanunlar, 
talimatlar, genelgeler hizmetin gerisinde kalır. O zaman ne yapmak lazım? Bunlarda, hizmetin akışını sağlamak 
için, bazı değişiklikler yapmak lazım. Aksi takdirde iş, idarecilerin İnisiyatifine kalır ki, bunu da her idareci 
kullanamaz; çünkü, idarecinin bu işte yapısı çok önemlidir. 
 
1984'ten sonra ne yapılmıştır? Tapu kadastro hizmetlerinde darboğazları gidermek, yetmezlikleri önlemek için 
ve alkışı sağlanmak için kanunlarda geçekti değişiklikler yapılmıştır; 12 kanun, 11 yönetmelik çıkarılmış ve 7 
adet de genelge yayınlanmıştır. 
 
Burada konuşan arkadaşlarımız bazı hususlara değindiler ve bunların çıkmasıyla işin bitmediğini, bunların kafi 
gelmediğini, işleri aksattıklarını söylediler. Gayet tabii, olabilir, yorumlarına saygı duyuyorum; ama bu kanunlar 
hizmete hız vermek için çıkarılmıştır. Bunların en önemlisi, arkadaşların da önemle değindiği, HAKAR 
Projesidir; yani Tapu Reformu Projesidir. Bu proje hazırlanırken, biraz evvel de arz ettiğim gibi, tapu kadastro 
çalışmalarında yetmezliği ve darboğazları önlemek amacıyla, TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde, üniversiteler, 
meslek kuruluşları ve bu işte profesyonel bazı kuruluşların da katkısıyla bazı komisyonlar kurulmuş ve bir sene 
süreyle çalışılmıştır. Sadece bu da kafi gelmemiş, işlerin süratle yürümesini amaçlamak bakımından bir de analiz 
yapılmıştır. Bütün bu çalışmalar, mesleki konuları makro açıdan ele almış ve bazı neticelere bağlamıştır. Bu 



çalışmaların sonunda, 3402 sayılı Yasa çıkarılmıştır. Bu yasa, kadastro hizmetlerinin hızla yürümesi için birçok 
yenilik getirmiştir ama, belki şunu kabul edebiliriz: Bu yasa yeni çıktığı için bazı çalışmalar henüz istenilen hıza 
varmamış olabilir, bütçe imkanları yetersiz olabilir; ama bu demek değildir ki, bu yasa güdük kalmıştır, bu yasa 
hükümleri yürütülmeyecektir... 
 
Bu yasa ne gibi yenilikler getirmiştir? Bu yasa çok önemli yenilikler getirmiştir. Evvela, köylerde ve şehirlerde 
uygulanan iki ayrı yasayı kaldırmış, bu çalışmaları bir tek yasada birleştirmiştir; bir. 
 
İkincisi; arkadaşımızın da değindiği gibi, orman ve Hazine arazileri üzerinde, emek ve para masrafıyla çalışan, 
ziraat (tarım) yapan çiftçilere bazı haklar tanımış ve bunlara, tapu tescil ve kayıt işlemini yapması hususunda 
bazı öneriler getirmiştir. Bu da kanaatime göre doğrudur. Sebebi de şudur:  
 
Bilindiği gibi, yıllardan beri orman köylüsü ve çiftçilerimiz ile Hazine arasında ihtilaflar sürüp gitmektedir ve 
mahkemelerdeki büyük davaların ve yüklü dosyaların sebebi de esasında budur. Bunu izale için bu kanunla bu 
madde getirilmiştir,  
 
İkinci husus da şudur, arkadaşlarımız da söylediler: Tapu ve Kadastronun imkanları kısıtlıdır, azdır; yani Türkiye 
bu hizmetleri sekiz on senede yapacak kapasitede değildir, bunu kabul ediyoruz. Yasa, bu hizmetleri daha erken 
yapabilmek için, özel sektörün teknik imkanlarından yararlanma yolunu da açmıştır. Bu da önemli bir yoldur. Bu 
imkan varsa, neden yararlanılmasın?  
 
Bu yasanın getirdiği başka bir husus da, haritaların standarda bağlanmasıdır. Hepimiz biliyoruz, eskiden Harita 
Genel Komutanlığı ayrı bir harita yapardı, Karayolları ayrı bir harita yapardı, İller Bankası ayrı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ayrı bir harita yapardı. Bu haritalara beli amaçlarla kullanılması için bir standart 
getirilmiş ve 3402 sayılı Yasaya bir hüküm konularak, bununla ilgili bir yönetmelik çıkarılması öngörülmüştür. 
Bu yönetmelik de «Büyük ölçekli Haritaların Yapılması» adı altında çıkmış ve bu çalışmalara da başlanmıştır. 
Bu haritalar 1/1000, 1/2500 ve 1/5000'lik haritalardır. Arkadaşımız burada, «Bu çalışmalar başlamamıştır» dedi, 
ama bu çalışmalara başlanmıştır; ancak biraz evvel de İzah ettiğim gibi, belki arkadaşımızın arzu ettiği kadar 
hızlı bir çalışma olmayabilir. 
 
Sonra bu kanunla, topografik haritaların kadastro çalışmalarının kalıcı ve sağlıklı olabilmesi için, haritaların 
topografik esasa bağlanması ve sınır belirlemesi de öngörülmüştür. Bu da büyük bir yeniliktir. 
 
İkinci olarak, bunun dışındaki bazı çalışmalardan da bahsedeceğim, ki arkadaşların çoğu değindi, «İmar Affı 
Yasası» diye anılan 2981 sayılı Yasadan bahsetmek istiyorum.  
 
Muhterem arkadaşlar, yedi sene belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak samimiyetle arz ediyorum, bu 
yasa, söylendiği gibi kötü, yetersiz, işleri karıştıran bir yasa kesinlikle değildir. Bu yasa bilhassa belediyelerin 
çalışmalarına büyük kolaylık getirmiştir. 
 
Şunu arz edeyim. Bir gecekondu sorunu vardı Türkiye'de. Bu sorun yıllardır çözülemiyordu ve her yıl da artarak 
büyüyordu. Ne çözüm getirilebildi? Hiç bir çözüm getirilemedi. Çünkü, yapılanı yıkamıyorsunuz; başkasının 
arasının üzerine yapılmış olsa bile, adamın arsasını kendisine teslim edemiyorsunuz. Bir ecnebi «Gecekondu 
nedir?» diye sorsa, ne diyecektir? «Devlet, hükümetler evini yapmak isteyen vatandaşa ı yer gösteremiyor, 
vatandaş da gidip, boş bulduğu arsaya evini yapıyor...» İnsanı o zaman, «Demek ki, sizin vatandaşınız kendi 
evini kendisi yapacak durumdadır; ama siz ona yer gösteremiyorsunuz.» diye, bana göre ayıplarlardı. Bu soruna 
bir çözüm bulmak lazımdı. Bunun bazı birikmiş ihtilatları ve bu uygulamada da bazı neticeleri olabilir; ama bunu 
uygulamaktan alakoymak yahut da hiç uygulamamak gibi bir düşünce de herhalde doğru olmaz. 
 
Tapu tahsis belgelerinden bahsedildi. Hatta Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi görüşülürken, bir arkadaşımız, 
«Bunlar kağıt parçasıdır, bunların hiçbir hukuki değerli yoktur» dedi. Bu da o kadar değildir; çünkü, 10 Kasım 
1985 tarihine kadar yapılan yapıların yasallaştırılması için çıkmıştır bu Kanun. Peki, 10 Kasım 1985'ten sonra- 
bunlar tespit edilinceye kadar, bir senede, iki senede tespit edilse,- yapılan yapıları kim belirleyecekti? İşte bu 10 
Kasım 1985 tarihine kadar yapılan yapıları belirlemek için, hızlı belirlemek için tapu tahsis belgesi çıkarılmıştır. 
Bu tapu tahsis belgesinin değeri vardır. O değeri de, orada yapılan yapının 10 Kasım 1985'ten önce yapılmış 
olmasını belgelemesidir. Bu çok önemlidir. Tabii bir de iyelikli ve durumunu da belirtiyor. 
 
Yine, arkadaşlarımı? burada değindiler, «Efendim, bunlar yapıldı; ama tapuları da verilmedi» dendi. Muhterem 
arkadaşlarım, bu bir çalışmayı, uzun çalışmayı gerektirir ve bunu konuşan arkadaşlarımız da, burada imara aykırı 
yapılan yapılarla, gecekonduların adedini belirttiler. Bu, ilki milyona yakın; 1 milyon 250 bin imara aykırı 



yapılaşma var, 575 bin de gecekondu var, öyle tahmin ediliyor, bunların hepsini topladığınız zaman iki milyona 
yakın imara aykırı yapı çıkıyor ve bunların bir kısmının da arsa dolaylısıyla ihtilafları vardır. 
 
Yine burada arkadaşlarımız «Tapu tahsis belgesi kime veriliyor?» dediler. Tapu tahsis belgeleri şunlara 
verilmektedir: 
 
1. Hazine arazisine yapılanlara, 
2. Belediye arsa ve arazileri üzerine yapılanlara, 
3. Vakıflara ait arsa ve arazileri üzerine yapılanlara. 
 
Hatta, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi konuşulurken bir arkadaşımız burada «Efendim, bu kanunu 
vakıfların arsasına uygulamak doğru değildir» dediler. Belki arkadaşımızın haklı olduğu taraf vardır; ama şunu 
da ifade edeyim, binlerce konut yapılmıştır bu arsaların üzerine. Ne yapabilirsiniz; bunları söküp atabilir 
misiniz? Söküp atamazsınız. İlle de devlet bunlara bir çözüm bulmak mecburiyetindedir. Bu arazilerin dışında, 
başka şahıslara ait arazilere tapu tahsis belgesi zaten verilmemiştir. Şahıslara ait arazilere yapılan konutlar için o 
şahısla, o konut sahibinin anlaşması öngörülmüştür. Eğer anlaşamazlarsa ve orada da bir konut kümesi oluşmuş 
ise, yani üçten, beşten fazla ise, o zaman belediyeler veyahut vilayetler devreye girmek suretiyle, orayı 
kamulaştıracaklar. 
 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) – Sayın Bakan, kamulaştırılan var mı? 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)- Var tabii. Kamulaştıracaklar ve o kamulaştırmaya göre, 
oradaki mal sahiplerine bu arsaları verecekler. 
 
Bir de ciheti askeriyeye ait arsalar üzerine yapılmış gecekondular var. Yani, eğer tapuları verilememişse, böyle 
ihtilaflı olan yerlere yapıları gecekondular vardır; ama, kanun bunlara da çözüm getirmiştir. Başka yolu da 
yoktur ve dikkat buyurursanız, bu kanundan sonra, hatta getirilen 3194 sayılı Kanunla da, hepteniz biliyoruz, 
hisseli arazi ve arsaların satışı bazı esaslara bağlanmıştır. Bu da bunu takviye eden bir kanundur. Yüne biliyoruz, 
bu kanuna ek 3290 ve 3366 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlarda da hızlı kadastro sistemi getirilmiştir. 
Daha evvel kadastrosu yapılmamış olan yerlerde, hızlı kadastro yapma işlemi öngörülmüştür. Çünkü, başka türlü 
bunların bir an evvel tapularını vermek ve durumlarını tespit etmek mümkün olamazdı. 
 
Bir de tabii, yeminli özel bürolar üzerinde duruldu. Bu işi sadece belediyelerin yapması mümkün değildi, bu 
büyük bir işti. iki milyona yakın imara aykırı 'konut varidi. Bu görevi sadece belediyelere vermek; zaten 
imkanlar kıt ve personeli buna göre hazırlıklı olmayan, bilhassa teknik personeli noksan olan belediyelerin bu 
hizmeti yapması mümkün değildi. Bu işte de özel sektörden yararlanılması şarttı. Bunun için de yeminli özel 
bürolar kurulmuş; ama bunlara çok kusa bir vade tanınmış ve 7 Aralık 19861da bunların görevleri bitmiştir. Aynı 
zamanda bunlar üç ay içerisinde ide dosyalarını belediyelere devretmek mecburiyetinde İdiler. Yani bu yeminli 
özel bürolara çok kısa bir süre tanınmıştı ve bu süre de tanınmak mecburiyetindeydi. 
 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın)- Tabii, kaç kişi köşeyi döndü?.. 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)- Tabii, köşeyi dönme meselesi... Çok muhterem arkadaşım, 
sirkeyi, sarımsağı sayan paçayı yiyemez derler; eğer falan köşeyi döner, filan rüşvet alır, filan iltimas eder diye 
hareket edersek, hiçbir şey yapamayız. Köşeyi dönenin de peşline düşmek lazım, iltimas edenin de peşine 
düşmek lazım. Devletin kanunu, nizamı var; hakimi, polisi, savcısı var; tabii onun da peşine düşer, onu da 
yakalar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
Sayın Ali Haydar Erdoğan arkadaşımız, «Acaba Bakanın seçim bölgesi olduğu için mi kurs Erzurum'da 
açılmıştır» diye bir sual sordular. Efendim, herkesin yapısı, karakteri onun mazisinde gizlidir. Beni tanıyan 
arkadaşlarım asla ayırıma, kayırma yapmayacağımı; kanuna, nizama bağlı olduğumu; hakka, hukuka saygılı 
olduğumu çok iyi bilirler. (ANAP sıralarından «Bravo» .sesleri, alkışlar) Onun için böyle bir talimatı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürüne kesinlikle vermiş değilim. Sadece, Erzurum'da Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 
binası yeni hizmete girdiği, orada da kurs tertipleme, tanzim etme imkanı olduğu için, sırf bu maksatla kurs 
orada açılmıştır. İstanbul'da mı yapılsaydı? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O zaman da suçlarlar, 
«Efendim, bu arkadaşlar hep İstanbul'a mı gidecek, Doğu'da bunlar yapılmayacak mı?» derlerdi. Bu işin 
yapılması içlin orada imkan varsa, Erzurum’da yapılmışsa kötü mü olmuş? Üstelik para da verilmemiş. 
 
AHMET ERSİN (İzmir)- Kars'ta niye yapılmıyor? 
 



DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)- Kars'ta da yapılabilir gayet tabii. 
 
Efendim, arz ediyorum, diyorum ki, Erzurum’da yeri, bu sene hizmete giren bir bölge binası var ve bu bölge 
binasında da kurs açma imkanı var. 
 
AHMET ERİSİN (İzmir)- Peki, bu binayı niye Kars'a yapmadınız da Erzurum’a yaptınız? 
 
BAŞKAN- Efendim, lütfen müsaade buyurun. 
 
Devam edin Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)- Efendim, arkadaşlarımız eğitim hususuna da değindiler. Tapu 
ve Kadastronun meslek lisesi var. Bu meslek Lisesinde şu anda 317 talebe okuyor. Meslek Lisesinde yeni, yani 
1984’ten sonra İngilizce eğitime başlandı. Burada bilgisayara dayalı, video ve lisan laboratuvarları bulunan 
sınıflarda arkadaşlar İngilizce eğitim yapıyorlar. 
 
Tapu ve Kadastro Yüksekokulu var. Bu okulun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne (bağlı olarak 
gösterilmemesi lazım dediler; olabilir. Çıkarılan bir kanunla bu okul Gazi Üniversitesine bağlanmıştır; ama 
bunun halen bulunduğu yer, yurt, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yurdudur. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bin kişilik bir eğitim sitesi vardır. Bu eğitim sitesindeki bin kişinin 
içerisinde talebe olduğu kadar, ayrıca kurs gören personel de mevcuttur. Halen bu sitede devam etmekte olan 
tapulama kursunda 240, memur tekamül kursunda 90, yetiştirme kursunda ise 123 personel eğitim 
görmektedirler. 
 
Yine bir arkadaşımız burada, «bilgisayar destekli otomatik harita üretimine geçilmediğinden» bahsettiler. 
Kendileri, «Sorduğumuz zaman bize, «Bunlar bir ön çalışmadır» diye cevap veriyorlar» dediler; doğrudur, 
olabilir. Çünkü sayısal olarak otomatik tapu kadastro harita yapımından yararlanılmaya daha yenli geçilmiştir ve 
ilk başlangıçta alışma için bir süre gerekecektir; ama buna başlanılmıştır ve ikinci otomatik sistem de yakında 
devreye girecektir ve böylece sayısal harita üretimine başlanacaktır.  
 
Tapu zabıt defterlerinin mikrofilme alınması hususunu da arkadaşlarımız eleştirdiler. Bunların muhafazası, başka 
nasıl olabilir, bilemiyorum? Gayet tabii bugünkü teknik imkanlardan yararlanmak esastır. Mikrofilmlerle bunları 
muhafaza etmek, hem hacim bakımından, hem de dayanıklılık bakımından daha doğru olacağı için, bu usule 
geçilmiştir; ama Tapu ve Kadastronun bunu yapacak imkanları sağlaması büyük paralara bağlı olduğu için, bu işi 
daha önce yapmakta olan Etibank’tan yararlanma düşünülmüştür. Etibank’la bir protokol yapılmış, bu protokole 
göre, tapu zabıt defterleri mikrofilme alınmaktadır. Bana göre bu da doğru bir şeydir. Ayrıca ödenen para da 
fazla bir meblağ değildir. Kendileri de ifade ettiler, bu miktar 73 milyon liradır. Sayın Erdoğan Beyefendi yine, 
müşavirlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bir katı işgal ettiklerinden bahsettiler. Daha evvelki Sayın 
Devlet Bakanı döneminde, yer imkansızlığı sebebiyle bazı müşavirlerin Tapu ve Kadastroda kalması doğru 
bulunmuş ve halen de orada görevlerine devam emektedirler. 
 
Şahsen benim orada bir müşavirim yok; alma yer bulunduğu zaman, herhalde bir bakan müşavirlerini yanına 
almayı muhakkak ki arzu eder. Bu müşavirlere Ödenen herhangi bir ödenek yoktur, özlük hakları, tamamen, 
bağlı oldukları kuruma, bakanlığa aittir.  
 
Efendim, ormanla ilgili taşınmaz mallar hakkında getirilen yasal imkanlar hususuna bazı arkadaşlarımız 
değindiler. Onlara da cevap olarak şunu okumak işitiyorum: 
 
«Orman sınırları dışına çıkarılması kaydıyla, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 45 inci maddesi gereğince, şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları ile tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, 
fidanlık, fıstıklık gibi tarım arazileri 31.12.1981 tarihlinden geriye doğru, 20 yıl müddetle nizasız ve fasılasız, 
malik sıfatıyla zilyet bulunan halk sahibi kişilere vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanılarak 
verilebilecektir.» Arkadaşımız da bunu böyle ifade ettiler. «Daha evvel kadastrosu yapılan ve Hazine adına tescil 
edilen yerlerde de aynı uygulama yapılacaktır. Ayrıca, tapulu yerlerle iskan suretiyle veya toprak tevzii yoluyla 
verilen yerler, işlemleri tamamlanmış olsa dahi başka bir şart aranmadan hak sahiplerine verilecektir.» 
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşan 
arkadaşımız da kadro durumuna değindiler. İkisine de şu şekilde cevap vermiş oluyorum: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde toplam kadro sayısı 15 828'dir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun ve yeni kurulan 103 



ilçede kullanılmak üzere kadro tahsisi istenmiştir. Bu kadrolar temin edildiği takdirde kadro eksikliği büyük 
ölçüde giderilmiş olacaktır. Kadastroda teknik hizmetlerin yapımında özel sektör kapasitesinden azami ölçüde 
yararlanılmasına çalışılacak ve özel sektöre yaptırılacak teknik hizmetlerin yapımında çalışan elemanlardan 
tasarruf sağlanarak bu elemanlar kadastronun diğer hizmetlerinde görevlendirilecektir.  
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Fuat Kılcı arkadaşımız, «Grafik harita üretiminden vazgeçilmesi 
lazımıdır» deldi. Doğrudur; ama, tabii bunu birdenbire bırakmak da mümkün değil. Yıllar geçtikçe, bu, haddi 
asgariye indirilecektir. 
 
GAP Projesi hususuna arkadaşlarımız değindi. Onda da şöyle bir notum var: Güneydoğu Anadolu Projesi 
içerisinde, özellide kamulaştırma alanlarında kadastro hizmetlerine öncelik verilmektedir. Proje kapsamındaki 
yapımı devam eden baraj sahalarındaki köylerin kadastroları tamamlanmıştır. Yapımına daha sonra başlanacak 
baraj sahalarındaki köylerin kadastroları, öncelik sırasına göre ele alınmıştır. 
 
Şanlıurfa ilindeki arazi toplulaştırma çalışmaları, ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde sürdürülmektedir. 
 
GAP kapsamına giren Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Mardin illerine ait toplam 505 
mahallenin 324'ünün, toplam 3 554 köyünden 2 361'inin kadastro çalışmaları tamamlanmış, geriye kalan 181 
mahalle ve 1 193 köyün ilse, proje çalışmalarını aksatmayacak şekilde kadastrolarının yapılması planlanmıştır. 
GAP kapsamına giren il ve ilçelerde 15 müdürlük görev yapmaktadır, ihtiyaç halinde yeni müdürlükler 
açılacaktır. 
 
Arkadaşlarımız, Çukurova Kentsel Kalkınma Projesine de değindiler. 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 
koordinatörlüğünde Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan ve İskenderun'da kentsel kalkınma projesi çalışmaları 
başlatılmıştır. 5 Temmuz 1985 gün, 85/9627 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Dünya Bankasının desteklediği 
projenin uygulanması kararlaştırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, harita ve kadastro hizmetlerinde kullanılmak 
üzere gelişmiş, teknoloji temini için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen krediyle satın alınan 
teçhizatın bir kısmı teslim alınmıştır. Proje kapsamına giren ilçelerde toplam 2 bin dönüm sahanın sayısal 
kadastro haritası tamamlanmıştır. Devlet Planlama Çukurova Koordinatörlüğünün belirlediği öncelikler içinde 
Mersin, Tarsus, Adana, Ceylan ve İskenderun kadastro müdürlüklerince çalışmalara devam edilmektedir. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, süre tamamlanmıştır. Cevap arz edeceğiniz konular çoksa, yazılı olarak lütfetmek 
mümkün olabilir mi? 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)- Efendim, iki konu daha var, müsaade ederseniz bunu da arz 
edeyim. Zaten bazı konulara yazılı cevap vermek gerekiyor. Teşekkür ederim efendim. 
 
BAŞKAN- Hay hay. Rica ederim. 
 
DEVLET HAKANI Nİ HAT KİTAPÇI (Devamla)- 19 öncelikli ildeki kadastro planlaması: Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğiyle yapılan müşterek çalışmalar sonucu, anaplana uygun olarak 19 öncelikli il için 
bölgesel kadastro planlaması yapılmıştır. Hazırlanan proje, on yılda, 1987 yılı fiyatlarıyla 105 milyar liralık 
yatırını ödeneğini gerektirmektedir. Uygulamanın, yılda yüzde 10 artan oranda özel sektörün katkısıyla 
yapılması benimsenmiştir. 
 
19 öncelikli il şunlardır: Ağrı, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, 
Kars, Gaziantep, Malatya, Muş, Tunceli, Urfa, Van, Siirt ve Mardin. 
 
Efendim, konuşmalarım burada bitmiş oluyor. 1988 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, 
ülkemize, milletimize, Tapu ve Kadastro camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar)  
 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) – Sayın Başkan, sorum var. 
 
BAŞKAN- Müsaade edin. 
 
Buyursunlar Sayın Elmas. (ANAP 'sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
Sayın Elmas, kısa olması ve süreye riayet edilmesi ricasında bulunacağım. 
 



HAYRETTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Balkan, sayın üyelerin sadece 5 dakikasını alacağımı. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
Hemen hemen her bütçede-özellikle son günlerde görüştüğümüz Çevre Genel Müdürlüğünün bütçesinde olsun, 
Tapu ve Kadastronun bütçesinde olsun- muhalefet tarafından, temcit pilavı gibi, bu imar affı, tapu tahsis belgesi 
ve yeminli bürolar meselesi gündeme getiriliyor; haltta, muhalefet partisi genel başkanı tarafından, «Yeminli 
büroları açtılar, muvaffak olamadığı için tekrar kapattılar» diye söylendi. Ben, Sayın Bakanın çok güzel 
açıklamalarına biraz daha açıklık getirip, birkaç cümle söylemek istiyorum.  
 
Çok değerli milletvekilleri, imar affı konusu, çok önemli bir problemin, kanayan bir yaranın çözümlenmesiyle 
ilgili bir olaydır. Bu olay, bizden önceki devirlerde olmuş, zamanımıza kadar gelinmiş; fakat bir türlü çözümü 
mümkün olmayan bir olaydır. Nasıl?.. Biraz önce Sayın Bakanım size rakamları verdi, gecekondu olarak 575 bin 
gecekondu. Yani, birer daire, birer kat hesabı yaparsanız, 575 bin tane bina; 575 bin aileye arsa vereceksiniz 
demektir. 
 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) – Dörtle çarp. 
 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla)- Sayın Sabuniş'in hatırlattığı gibi, Türk ailesini karı-koca ve iki çocuklu 
olarak hesap ederseniz; 575 bin aileyi dört nüfusla çarptığınızda, 3 milyona yakın insan demektir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
 
Ayrıca, hisseli arsalarda, kendi arsası üzerinde, çarpık sanayileşmeye müsaade veren hükümetler zamanında 
fabrika teşviki verilirken burada çalışacak personel ve idarecimin nerede oturacağı düşünülmediği için; İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde fabrikalar yaptırılırken, o fabrikaların yanında, imarlı yerlerin yerleşime 
açılamamasından ve imarlı arsa üretimi yapılamadığından vatandaş kendi başının çaresine balkımak için, 
komisyonculardan tarla olarak satın aldığı hisseli arsa üzerine,-yerinin aslında neresi olduğu belli olmayan arsa 
üzerine- kendi imkanıyla kaçak yapı yapmıştır. İşte bunların sayısını da Sayın Bakan 1 milyon 250 bin diye 
açıkladı. 
 
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt)- Daha fazla. 
 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla)- Bu kadar da değil değerli üyeler; kendi imarlı arsası üzerinde, bürokratik 
engellerden dolayı zamanında ruhsat alamadığı için ve de yirmibeş senedir bir imar Kanunu değiştirilemediği 
için, 230 bin bina da kendi imarlı arsası üzerinde kaçak olarak yapılmıştır. İşte bu durum, demin yaptığımız 
hesaba göre yaklaşık 10 milyon insanı ilgilendiren bir olay demektir. Bu Kanun, ülke nüfusunun 10 milyonuna 
hitap eden bir meseleyi sonuçlandırmıştır. Şehirli nüfusumuz, ülke nüfusunun yüzde 55’ini teşkil eder. Bu ise 
27-28 milyon vatandaş demektir, ki bunun 10 milyonu kaçak yapıda, gecekonduda veyahut da, gecekondu 
standardındaki sağlıksız yapıda oturuyor demektir. İşte 2981 sayılı İmar Affı Kanunu bu nedenle getirilmiştir. 
Hem de niçin getirilmiştir, biliyor musunuz? Yeminli bürolar neden ihdas edilmiştir? Günümüz öncesinde, 
Danışma Meclisi zamanında çıkarılan 2805 sayılı İmar Affı Kanununa göre, müracaat edilen, dosyaların 
tamamlanması, bunlarım tapularınım alınması, batta tespitlerinin yapılması için belediyelerin bütün imkanlarını 
zorladığınız takdirde, benim yaptığım hesaba göre onbeş senenin üstünde, arkadaşlarım bana söylediğine göre 
onsekiz sene zamana ihtiyaç vardı. Yani, İmar Affının tamamlanması için, normal şartlarda devlet hizmeti olarak 
götürüldüğü zaman, ıslah imar planlan yapılıp, sonunda tespitlere göre tapuların verilmesi, eğer belediyeler 
eliyle yapılmış olsaydı, vatandaşlar onsekiz yıl beklemek mecburiyetinde olacaktı. 
 
Yeminli büroların kuruluş gayesi şudur değerli milletvekilleri: Yeminli bürolar olmasaydı, bu tespit ve 
değerlendirmeleri belediye memurları yapacaktı. Yirmi yıla yakım bir meslek hayatı olan ve büro sahibi olarak 
bu işle bizzat uğraşan bir insan olanak ve İstanbul Milletvekiliyim ama kökenim Erzincanlıdır, yakınlarının 
yarısından fazlası da gecekonduda oturan bir milletvekilli olarak sizlere şunu söyleyeyim: Biz buraya gelmeden 
önce vatandaşa giden belediye memurları, «Senin arsanı, senin evini yarım metre büyük çizerim, yarım metre 
küçük çizerim» gibi belediyeleri de şaibeli durumlara sokmuştur. İşte, yeminli büroların ihdası budur. Yeminli 
büroların görevi tapu vermek değildir değerli milletvekilleri. Yeminli büroların görevi, mevcut yapılmış bu 
binaların tespitini yapıp, dosyalarını hazırlayarak ilgili kuruluşa, yani vakıfların ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 
Hazinenin ise Hazine Müdürlüğüne ve eğer il özel idaresinde ise, belediyede ise ilgili kuruluşlara teslim etmek, 
birer nüshasını da belediyelere vermektir. 
 



Bu işlem Türkiye genelinde tamamlanmıştır, bütün tespitler yapılmıştır. Belki yavaş gibi görünüyorsa da, çok 
kısa zamanda neticesi alınacaktır. Bugün bütün belediye imar müdürlükleri, bu dosyalarla ilgili ıslah imar 
planlarının ihalesini yapmış ve birçok yerde ıslah imar planları da bitirilmiştir, hem de ıslah imar planı 
yapabilmek için halihazır harita mecburiyeti vardır, işte, bu yeminli büroların tespit ettiği bu dosyalardan, 
halihazır haritaların yapılmasında da istifade edilmiştir. Belki, yanlışlıklar yapan meslektaşlarımız, yeminli büro 
sahipleri olmuştur. Elbette ki, her işte olduğu gibi, bunda da ufak tefek arızalar olabilir. Ancak, bu vesileyle çok 
önemli bir problemin çözümü halledildiyse, onu da şükranla karşılamak gerektiği kanaatindeyim. 
 
Çok değerli milletvekilleri, bir de bu tapu tahsis belgesi meselesine ufak bir açıklık getirmek istiyorum: Diyarlar 
ki, «Tapu tahsis belgesi bir kağıt parçasıdır» Asla değerli milletvekilleri, tapu tahsis belgesi, verilecek tapuya 
esas olan değerli bir evraktır. Eğer siz, tapu tahsis belgesini vermezseniz, dediğiniz şekilde yaparsanız, biraz 
önceki söylediğim hesapla, onbeş ila onsekiz sene içerisinde halletme imkanınız var, Bu ıslah imar planları 
içerisinde, diyelim ki yol yeri açıyorsunuz, okul yeri gibi kamu hizmetleriyle ilgili alanlar açıyorsunuz, burada 
yapılan gecekonduları koruma imkanınız yok, onlara yeni yer göstereceksiniz. Hangi tespite göre o gecekonduyu 
koruma imkanınız var? İşte tapu tahsis belgesi sahibi olana diyorsunuz ki: Bu kaçak bina, bu gecekondu 
senindir. Eğer, burası korunmasa dahi,-o kanunun içerisinde ilgili maddesi de vardır- sana şu ıslah imar planı 
bölgesinden şu arsayı tahsis ediyorum, şu kadar da enkaz bedeli... 
 
RIZA YILMAZ (Ankara) – Tapu Tahsis Belgesi verilenleri bile yıkıyorsunuz. 
 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla)- Yıkılan gecekondular 10 Kasım 1985'ten sonra yapılanlardır değerli 
arkadaşlarım. 
 
RIZA YILMAZ (Ankara) – Beraber Keçiören'e gidelim... Elinde tapu tahsis belgesi olanların gecekonduları da 
yıkılıyor.  
 
BAŞKAN- Lütfen Sayın Rıza Yılmaz. 
 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla)- Ankara'da Oran Şiltesine giderken, Dışişleri Bakanlığına ayrılan arsa 
üzerinde yapılan gecekondular da vardı. Bu konuyla uğraşan birisi olarak, ben olaya vakıf olmaya çalıştım, 
«Niçin yıkılıyor bu gecekondular?» diye... Hani bir çocuk öldü gecekondunun altında... Düşündüğünüz zaman, 
üste hakiki vatandaş değil, istismarını yapan, bazı mihrakların onlara yol; gösterdikleri için; çünkü, 1980 
öncesinde çok iyi biliyorum İstanbul'da Kartal'ın üst tarafında bulunan Gülsuyu'nda resmi ellerle arsalar 
parsellenmiş; oralara, milli tanlara özel gecekondu yapmak için arsa gösterilmiştir. (ANAP şuralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
 
Ben şimdi yineliyorum, söylüyorum, bu tapu tahsis belgeleri verilecek tapulara esastır. Gecekondusu 
korunamayacak vatandaşa arsa gösterildikten sonra, gösterilecek arsa 'için matbu, özellikli, kıymetli bir evraktır. 
Söylüyorum, genelinde söylüyorum; toplayın bu tapu tahsis belgelerini, getirin bana, her birinin arsa değerinin 
hesabını yapayım. Gecekondunun olduğu yerlerde en küçük arsa değerli 2 bin liradan1 başlayıp, 25-30 bin liraya 
kadar olan yerler de var. Ortalama 5 bin lira metrekare hesabı yapmış olsanız, 500 bin tapu, hesap ettiğimiz 
zaman, herhalde Türkiye genelinde 1 trilyon eder- eğer hesabı yanlış yapmadıysam- alınacak artsa bedelleri.  
 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt)- Hesabın yanlış. 
 
BAŞKAN- Sayın Elmas, toparlayınız efendim. 
 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 
 
İşte, alınacak bu arsa bedelleri de, zamanında, bizden önce hükümet eden insanların göremediği kaynaklardan, 
önemli kaynaklardan birisi de budur işte. Belediyeler bugün altyapı yapıyorsa, ona destek sağlanıyorsa, ona 
imkanlar verilmişse, bu tapular verildiği zaman, bu arsa bedellerinden alınan paralar da o gecekondu 
bölgelerindeki yapılacak altyapı hizmetlerinde kullanılacaktır; yeni bir kaynak aramaya da gerek yoktur.  
 
Bu olay çok önemli, ülke geneli için, ülkenin aşağı yukarı 10 milyon insanını ilgilendiren çok boyutlu, önemli 
bir problemdir. Eğer, muhalefet, «bu kağıtlar değersiz» diyorsa, onları toplasın, biz onları yine vatandaş lehine 
kullanmak üzere, hayır kurumlarına teberru etmek üzere, değerleri üzerinden satın alır, oraya onları bağışlarız, 
hiç endişeniz olmasın.  
 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 



 
BAŞKAN- Buyursunlar Sayın Kurt. 
 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Bakana konuşmalarında geçen cümlelerinden dolayı bazı 
sorular sormak istiyorum: Sayın Bakan, şahıs yerine yapılmış gecekondular dolayısıyla, şahıslar anlaşamadığı 
takdirde mahkemece, belediyelerce istimlak edilip İmar Affı Kanunu gereğince gecekondu yapan satılsa, verilen 
yer var mı? Böyle bir uygulamanın yapıldığı bir adres var mı, bu adresi rica ediyorum?  
 
Ayrıca, yeminli teknik büroların gecekondu tespitinde ölçü hassasiyeti nedir? Ölçü krokisine dayalı, hassas 
poligonlara dayanmış mıdır? Buna bağlı olarak, iki yeminli büro tarafından ölçümü yapılan birbirine komşu 
gecekondularda ölçü tecavüzü var mıdır? Varsa bu iki komşuya nasıl tapu verilecektir? Bunların cevabımı rica 
ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)- Efendim, bu bir araştırmayı gerektiriyor, ben yazılı olarak 
kendilerine cevap arz edeyim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 mali yılı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.  
 
Bölümlere geçilmesini oylarınızla sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
 
Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Bütçesi Program 
 
 

Prog. 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 181 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu- Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 45 064 000 000 
 
 
BAŞKAN- Önerge vardır, okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Görüşülmekte olan «Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı» na (101-02-2-
001-600) Harcama Kaleminde yer alan ödenekten 15 milyon TL'nin düşülmesini ve ekli Taşıt Cetvelinin 2 nci 
sırasında yer alan 2 adet Binek Otomobil'in tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif edeniz. 
 
B. Doğancan Akyürek  Onural Şeref Bozkurt  Abdülbaki Albayrak  Ülkü Güney 
İstanbul   Ankara    İstanbul   Gümüşhane 
 
Kerem Güneş  Ayçan Çakıroğulları  Mustafa Balcılar  Ünal Yaşar 
Kars   Denizli    Eskişehir   Gaziantep 
 
Adnan Yıldız   Ali Rıfkı Atasever  Erol Zeytinoğlu   Ferruh İlter 
İstanbul   Tekirdağ   Eskişehir   İstanbul 
 
A. Cengiz Dağyar  Fethi Çelikbaş   Göksel Kalaycıoğlu  Salit Ekinci 
Antalya   Burdur    Ankara    Burdur 
 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 



 
 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)- Takdire bırakıyoruz Sayın 
Başkan. 
 
BAŞKAN- Hükümet?... 
 
DEVLET BAKANI NİHAT KİTAP (Erzurum)- Kurulun takdirine bakıyoruz efendim. 
 
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
 
Kabul edilen önerge gereği bölüm 111’i yeniden okutuyorum: 
 

111 Tapu- Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 45 049 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 495 000 000 
 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 48 725 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 mali yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Mali Yılı Kesinhesabı  
 
BAŞKAN- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 
 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 
ödenek 
Lira 

İptal eden 
ödenek 
Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

1 627 524 000 1 421 300 432  226 223 568  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Kadastro ve 
fotogrametri 
çalışmalarının 
yürütülmesi 

17 718 107 042 17 412 731 752  328 422 375 23 047 085 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan 
transferler 

1 844 960 000 1 838 619 641  6 340 359  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 



990 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan 
transferler 

22 407 473 7 307 671 15 099 802 6 340 359  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

GENEL TOPLAM 21 212 998 515 20 679 959 496 15 099 802 540 986 302 23 047 085 

 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1986 kesinhesabına ilişkin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Bu suretle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 mali yılı bütçesi ile 1986 yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 
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BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Aktaş 
KATİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi. 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı. 
 
BAŞKAN- Programımıza göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde: 
 
Grupları adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Deliceoğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Cemal Şahin, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdurrezak Ceylan; 
 
Şahısları adına, lehinde Sayın Erkan Kemaloğlu, aleyhinde Sayın Hasan Zengin; 
 
Söz istemişlerdir. 
 
 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Deliceoğlu; buyurun efendim. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde gruplar adına konuşma süresi 15 dakikadır. Programımızı tamamlamadan da oturuma ara 
vermeyeceğiz. Onun için, arkadaşların haklarını tam kullanmalarını; ama başkasının hakkına da tecavüz 
etmemelerini özellikle rica ediyorum.  
 
Buyurun Sayın Deliceoğlu. 
 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman)- Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 Bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 26 Eylül 1984 gün ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunu ile 
verilmiş görevleri yürüten, Başbakanlığa bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. Bu genel müdürlük, 
Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde 
değişikliklerin takibini sağlamakla, yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, ülke 
kadastrosunun yapılmasını, uygulamasını, değişikliklerin izlenmesini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini 
kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamakla, kadastral ve topografik haritaların 
düzenlenmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamakla, tapu ve kadastro ile 
ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip 
etmek, denetlemek ve çalışmaların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitim ile ihtiyaçlarını planlamakla 
görevlidir.  



 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu görevlerini merkez teşkilatı yanında, taşra da 12 adet bölge müdürlüğü, 
815 adet tapu sicil müdürlüğü, 245 adet kadastro müdürlüğü ve 169 adet kadastro şefliği kuruluşlarında görevli 
17 540 adet kadro ve 3 028 geçici kadrosu ile yürütülmektedir.  
 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Kontenjan var mı? 
 
MEHMET DELİCEOĞLU (Devamla)- Muhterem milletvekilleri, gerek kentsel, gerekse kırsal alanda yaşayan 
vatandaşlarımızın en önem verdiği konuların başında, taşınmaz mal iktisabı gelmektedir. Bir kimse bir taşınmaz 
malı iktisap ettiği zaman büyük bir zevk duyar ve yarına güvenle bakar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, her 
yıl ortalama 10 milyon kişiye hizmet vermektedir. Diğer bir deyimle, her yıl 10 milyon vatandaşın işini devlet 
güvencesinde ve devlet adına yapmakta, Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/5'ine hizmet götürmenin mutluluğu 
yanında, bütçeye önemli miktarlarda gelir sağlamaktadır. 
 
Harita ihtiyacının, insanın bulunduğu yeri bilme ve tarifleme isteğini duyduğu andan itibaren başladığı 
söylenebilir. Kadastro ihtiyacı ise, elbette bugünkü biçim ve içeriğinden çok farklı olarak toprak mülkiyeti 
kavramı ve hatta insanlarda taşınmaz mal edinme tutkusu ile birlikte, özellikle yerleşik düzende yaşayan ve 
uygarlık kurabilmiş topluluklarda başlanmıştır. Toprak ve toprağa getirilecek her türlü yatırım, imar ve 
iyileştirme hizmetleriyle çok yakın ilişki içinde bulunmakta, bunun yanında, arazi anlaşmazlıklarının 
çözümlenmesi ve azaltılması, mülkiyet ve mülkiyetle ilgili sınır emniyetinin sağlanması dolayısıyla, toprakla 
uğraşan kişilerin toprağa bağlılığını artırması, adil bir vergilendirmenin yapılması gibi hizmetleri çözümleyen de 
yine kadastrodur. 
 
Kırsal ve kentsel alanlarda sağlıksız ve haksız işgal ve yerleşimlerin önlenmesi, kişilerin olduğu kadar, devlete 
ait arazilerin de kısa zamanda tespit ve güvence altına alınmasını temin için, kadastro hizmetlerine kaçınılmaz 
bir ihtiyaç vardır. 
 
Kadastro, ülke çapında olağanüstü ihtiyaç duyulan ve çok istenilen bir kamu hizmeti niteliğindedir. Bu hizmetin 
gerçek amacı, taşınmaz malların mülkiyet düzenini kuran, tapu sicillerini tesis etmektir. Bununla beraber, 
memleketimizde yapılan kadastro, tarımsal reform, arazi ıslahının, vergi alımının, imar hareketlerinin ve 
kalkınmayla ilgili yatırımların gerçekleşmesinde temel hizmet niteliği taşındıktadır. Diğer bir deyişle kadastro, 
mülkiyet hakkının düzenlenmesi, kullanılması ve korunmasının yanında, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması 
için, toprağa bağlı tüm yatırım projelerinin temelini oluşturmaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, 1987 yılında tapu sicil müdürlüklerinde yaklaşık 1 milyon 600 bin tapu işlemi yapılmış ve 
bütçeye 120 milyar Türk Lirası gelir sağlanmıştır. 1988 yılının ilk altı ayında toplam 862 bin tapu işlemi 
yapılmış ve bunun karşılığında 85 milyar Türk lirası harç tahsil edilmiştir. 1988 yılı sonuna kadar işlem sayısının 
1 milyon 720 bin, tahsil edilen harç miktarının da 170 milyar Türk Lirasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
 
İmar ve yapılaşmanın yoğun olduğu il ve ilçelerin belediye sınırlan içinde kalan alanların kadastrosuna öncelik 
verilmektedir. Bu hizmet alanında, kadastroya konu olacak yerler 22 bin kilometrekare tahmin edilmektedir. 
Günümüze kadar, 18 bin kilometrekarelik alanın ölçüsü yapılarak 3 milyon 147 bin adet parselin kadastrosu 
tamamlanmış ve yüzde 81 gerçekleşme olmuştur. 
 
Köy kadastrosunda, kadastro yapılacak olan miktar 395 bin kilometrekare tahmin edilmektedir. Günümüze kadar 
227 bin kilometrekarelik alanın ölçüsü yapılarak, 19 074 adet köyün kadastrosu tamamlanmıştır ve bu hizmet 
dalında yüzde 57'lik gerçekleşme olmuştur.  
 
Kadastro çalışmalarında kullanılmakta olan 1/5000 ölçekli 280 bin kilometrekare alanın standart topografik 
haritası yapılmıştır. 
 
203 sayılı Kanun gereğince, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama kuruluşunca tespit edilen 
yıllık programlara göre, bu hizmet dalında planlı bir çalışma sürdürülerek, hava fotoğraflarından üretilen 
haritalar, kadastro hizmetlerinde kullanıldığı gibi, diğer birçok kamu kuruluşlarının harita ihtiyacı da 
karşılanmaktadır. 
 
Diğer taraftan, GAP alanında yer alan illerin büyük bir kısmının kadastrosu tamamlandığı gibi, özellikle bu 
gölgedeki yatırım alanlarına kadastro hizmeti öncelikle getirilmiş ve çalışmalar zamanında tamamlanmıştır. GAP 
bölgesinde bulunan Şanlıurfa ili ve ilçelerine bağlı köylerin tamamının kadastrosu ile sınır güvenliği açısından 
önem arz eden Hatay İli, ilçeleri ve köylerinin tamamının kadastrosu bitirilmiştir. 



 
Ayrıca, imar ve yatırım hizmetlerinin yoğun olduğu Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleriyle birçok il, ilçe ve 
köylerin kadastro hizmetlerinde yüzde 90 civarında gerçekleşme olmuştur. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1988 yılında 15 174 kilometrekarelik alanın standart topografik harita 
yapım hizmetiyle 8 bin kilometrekarelik köy ve şehir kadastrosu yapım hizmeti verilmiştir. Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için çalışmaların planlanmış olduğu gözlenmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, otomasyon çalışmalarına yaygın şekilde devam edilmektedir. Birçok 
bilgilere kolay ulaşma sağlandığı gibi, harita yapımında teknik hesaplar, personel işlemleri, yabancıların mal 
edinmeleri,-bütçe ve stok kontrol işlemleri, tapuda mal sahipleri sicili gibi hizmetler bilgisayar desteğinde 
yürütülmektedir. 
 
Ayrıca, bilgisayar destekli çizim sistemleri satın alınarak, sayısal harita üretimine başlanılmıştır. Çukurova 
Kentsel Kalkınma Projesine dahil olanların haritalarıyla dört ilçenin çeşitli köy ve mahallelerinde yaklaşık onbin 
parselin bu metotla sayısal kadastro haritaları üretilmiştir.  
 
Diğer yönden, bu yıl içinde faaliyete geçecek olan analitik değerlendirme aleti ile de bilgisayar destekli 
fotogrametrik nirengi ve harita yapım çalışmalarına başlanılacaktır. Böylece, harita, tapu, kadastro 
hizmetlerinde, gelişmiş ülkeler seviyesinde uygulama yapılarak, ülke harita ve kadastro tapu bilgi sisteminin 
oluşturulmasına yönelik sayısal verilerin elde edilmesi ve bu verilerin toprağa getirilecek her türlü yatırım 
hizmetlerinde hızlı ve kolay kullanması sağlanmış olacaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, kalkınmada öncelikli illerin kadastro çalışmaları planlaması yapılarak uygulamaya 
başlanılmıştır. GAP'ın içerisinde yer alan illerin kadastro çalışmaları hızlandırılmış ve kadastrosu tamamlanan 44 
000 hektarlık alanda arazi toplulaştırma çalışmaları için gerekli olacak Tapu Kadastro ile ilgili belge ve bilgiler 
hizmete hazır bulunmaktadır. 
 
Sınır güvenliği açısından önem kazanana Hatay ve çevresiyle ilgili olarak yapılan kadastro yapım projesi 
tamamlanmıştır. Muş Bingöl Kırsal Kalkınma Projesi, Erzurum ve Çevresi Kırsal Kalkınma Projesi, Çukurova 
Kentsel Kalkınma Projesi alanlarında da kadastro çalışmaları devam etmektedir. 3402 Sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanmakta olan ana plan çerçevesinde, kadastro hizmetlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Özel sektör 
kapasitesinden de yararlanılarak, kadastro çalışmalarının kısa zamanda bitirilmesine çalışılmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet ve hizmet içi eğitime ağırlık verilerek, kendi elemanlarını kendisi 
yetiştirmektedir. 1985 yılında hizmete açılan modern eğitim merkezindeki Tapu Kadastro Meslek Lisesi, dört yıl 
süreli olup, eğitimini İngilizce ağırlıklı olarak yürütmektedir. Bilgisayar, video ve dil laboratuvarları ile 
donanımlı dershanelerinde modern eğitimin uygulandığı bu lisede, halen 289 öğrenci eğitim ve öğretim 
görmektedir. Aynı eğitim merkezinde teknisyen ihtiyacının karşılandığı kadastro kurslarında ise, halen 237 
öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Son değişiklikle iki yıla çıkarılan ve bu kurslarla teorik ve uygulamalı eğitim 
yapılmaktadır. Lise mezunu ve askerliğini yapmış plan kursiyerler, kurs bitiminde doğrudan üretime 
geçebilmektedirler. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, eğitim çalışmalarının önemli bir bolümü, hizmet içi eğitim olarak 
yürütülmektedir. Lise mezunu memurların eğitime ve öğretime tabi tutulduğu, iki yıl süreli memur tekAmül 
kursunda halen 145 kursiyer eğitime devam etmektedir. Kısa süreli hizmet içi eğitim kurslarında personeli üst 
göreve hazırlamak için gerekli bilgiler verilmekte ve özellikle teknik elemanlara gelişen teknolojinin gerektirdiği 
modern ölçme ve çizim sistemleri tanıtılmaktadır. Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden, günümüze kadar 4 877, 
kadastro kurslarından 7 048 olmak üzere, toplanı 11 925 öğrenci yetiştirilmiş ve hizmete sevk edilmiştir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz zamanında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili mevzuat 
çalışmaları ve bunlarla getirilen, yenilikler şunlardır: 
 
1. 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki 
yapıların, getirilen hükümler çerçevesinde meşrulaştırılması, yeniden yapımlarının engellenmesi ve gecekondu 
sahiplerine tapularının verilmesi amaçlanmıştır.  
 
3290 ve 3366 sayılı Kanunlarla 2981 sayılı Kanunda, vatandaş lehine yeni hükümler getirilmiştir. Bu kanunla 
henüz kadastrosu yapılmamış alanlar ile daha önce kadastrosu yapılmış olan alanlardaki hisseli arsa ve arazilerin 
hızlandırılmış olarak kadastrosunun yapılması mümkün olmaktadır. 2297 sayılı Kanunla 7338 sayılı Veraset ve 



İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrasında değişiklik yapılarak, taşınmaz malların mirasçılar adına intikal 
işlemleri basitleştirilmiştir. 
 
2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi, 3000 ve 3163 sayılı Kanunlarla değiştirilerek, bankalar ve kamu 
kurum ve kuruluşlarınca açılacak bazı kredilere karşı yapılacak ipotek ve işlemlerinde resmî senet düzenleme 
zorunluluğu kaldırılarak ipotek işlemlerinin kısa sürede yapılması sağlanmıştır. 
 
3227 sayılı Kanunla, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa devre mülk hakkı ile ilgili maddeler eklenerek, mesken 
olarak kullanılmaya elverişli yapı veya bağımsız bölümlerden, ortak maliklerin yılın belli dönemlerinde istifade 
edebilmeleri imkanı sağlanmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bu sistemin, bir yenilik olarak 
yurdumuzda uygulanmasına başlanmıştır. 
 
3239 sayılı Kanunla, Emlak Vergisi mevzuatında yapılan değişiklikler, taşınmaz malların devir ve temlik 
işlemlerinde vergi ilişkilerinin kesilmesi zorunluluğu kaldırılarak, tapu işlemlerinde kolaylık ve sürat 
sağlanmıştır. 
 
3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların iktisabına Dair Kanun ile Tezkere-i Samiyye Hudutları 
içerisinde bulunan taşınmaz malların zilyetlikle iktisabına imkan sağlanmıştır.  
 
3367 sayılı Kanunla, 442 sayılı Köy Kanununa eklenen yedi ek madde ile köy yerleşim alanları içerisinde kalan 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ihtiyaç sahiplerine satılmak üzere, köy tüzelkişiliği adına tesciline 
imkan sağlanmıştır. Ayrıca, köy yerleşme planlarının yapılması suretiyle, köylerimizin daha modern bir yapıya 
kavuşturulması amaçlanmıştır. 
 
3373 sayılı Kanun ile 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek orman 
kadastro komisyonlarınca yapılan sınırlandırma işlemlerine karşı, vatandaşların kadastro mahkemelerine itiraz 
hakkı sağlanarak, ihtilafların kısa sürede sonuçlandırılması esası getirilmiştir. 
 
3402 sayılı Kadastro Kanunu ve buna bağlı dokuz adet yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yeni Kadastro Kanunu 
ile şehirlerde (2613 sayılı Kanun) ve köylerde (766 sayılı Kanun) ayrı ayrı uygulanan iki kanun yürürlükten 
kaldırılarak şehir ve köylerdeki farklı uygulamalara son verilmiştir.  
 
BAŞKAN- Sayın Deliceoğlu, süreniz tamamlanmıştır. 
 
MEHMET DELİCEOĞLU (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Lütfen... Onları saymakla bitiremeyeceksiniz siz. 
 
Buyurun. 
 
MEHMET DELİCEOĞLU (Devamla)- Vatandaşlar ile Orman İdaresi ve Hazine arasındaki davaların en alt 
düzeye indirilmesi, vatandaşın haklarının teslimi için yeni hükümler getirilmiştir. Kadastro davalarının süratle 
sonuçlandırılması için usul ve esasa yönelik yeni tedbirler getirilmiştir. Emek ve masraf sarfı ile imar ihya edilen 
taşınmaz malların ihya edenler adına tescili ile millî ekonomiye katkılarının sağlanması mümkün kılınmıştır. 
Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilebilmesi için döner sermaye teşkili suretiyle malî kaynak 
sağlanmıştır. Tapusuz taşınmaz malların edinilmesinde vatandaş lehine kolaylıklar getirilmiştir. Kadastro 
haritalarının üretiminde, özel sektörden yararlanma esası getirilmiştir. Hazırlanmış olan kurumlar arası teknik 
yönetmelikle, ülke bazında harita üretiminde standart sağlanmıştır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, iş basitleştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir. İş takipçiliği ve 
aracılığına son veren dilekçesiz başvuru sisteminin uygulanmasına devam edilmektedir. Bu uygulama, Genel 
Müdürlükçe hassasiyetle takip edilerek vatandaşlara kolay ve çabuk hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Zorunlu 
haller dışında akit şahitliği kaldırılmıştır. Tapu işlemlerinden önce Emlak Vergisi ilişiğinin kestirilmesi 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Veraset ve İntikal Vergisi aranmaksızın, intikal işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 
Konut, tarım, sanayi, turizm, esnaf ve sanatkArlara bankalarca verilen kredi ipoteklerine akit yapma zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Tapu sicil müdürlükleri sayısı, işlerin çabuk yapılmasını sağlayacak sayıda artırılmıştır. Başvuru 
formu doldurularak işlemlerde otokontrol sağlanmıştır. Vatandaşların yapacakları tapu işlemlerini kolaylıkla 
öğrenmeleri için tapu dairelerine açıklayıcı bilgiler asılmıştır. Form analizi ve standardı çalışmaları yapılarak 
bilgilere kolay ulaşma imkanı sağlanmaktadır. 
 



Muhterem milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım bu önemli görevleri başarıyla sürdüren vefakAr Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına başarılar dilerim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diler, Yüce Heyetinizi, Anavatan Grubu ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Deliceoğlu. 
 
SHP Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun efendim. 
 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1989 yılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu nedenle hepinizi saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, hasbelkader 22 yıldır hukuk mesleğiyle iştigal eden bir arkadaşınızım. Tüm içtenliğimle 
belirtmek istiyorum ki, çok önemli bir devlet kurumu olmasına rağmen, gelmiş tüm hükümetlerin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüyle yeterince ilgilendiklerini söylemek mümkün değildir. Hukuk mesleğimin gereği 
uğraşı verdiğimiz toprak hukukuyla ilgili dava miktarının her yıl çığ gibi attığı da bir gerçektir. Oysa, çağımızda, 
modern hiçbir devlette toprakla ilgili dava adedi, diğer davalara oranla çok daha az miktarı teşkil etmektedir. 21 
inci asra ayak basmaya hazırlandığımız çağımızda, ülke genelinde kadastro çalışmalarının hala 
tamamlanmadığını üzülerek belirtmek istiyorum.  
 
Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısının tetkikinde de açıkça görüleceği üzere, 1950 yılından bugüne kadar geçen 
yaklaşık kırk yıl içerisinde 19 074 köy biriminde kadastro çalışmalarının tamamlandığı anlaşılmaktadır. 
Ülkemizde, kadastrosu hala tamamlanmamış yaklaşık olarak yarı yarıya oranda köy biriminin kaldığı 
görülmektedir. Arz ettiğimiz bu rakamlara benzer şekilde, bucak sınırları içerisinde yapılan kadastro 
çalışmalarının da oransal olarak bundan pek farklı olduğu söylenemez. Köy birimi olarak yukarıda değindiğimiz 
oran, kilometre kare olarak ifade edildiğinde, bugüne kadar köy kadastrosunun 227 bin kilometre karelik kısmı 
ancak tamamlanabildiği görülecektir. Bunun, ülke genelinin yüzde 57'sini oluşturduğu tasarıda belirtilmektedir. 
Belediye hudutları içerisinde kalan alanlar için de durumun, köy çalışmalarından esaslı bir derecede farklı 
olduğu söylenemez. 
 
Sayın milletvekilleri, bütçe tasarısında açıkça görülen husus, tüm istemlere rağmen, yıl içerisinde verilen 
hedeflerin bile çoğu kez tutturulamadığıdır. Arz etmek istediğimiz husus, münhasıran 1988/1989 döneminin 
başarısızlıklarından değil, yıllardan beri hep böyle devam ettiği için, yaklaşık kırk yıldan beri bu noktaya 
gelebildiğimizdir. Geçmiş yılların bütçelerini de tetkik ettim; bundan yaklaşık 28 yıl önce, 1960,1961 ve 
1970'ten 1980 dönemlerine kadar Mecliste yapılan bir kısım konuşmalarda, ülke genelinde kadastro 
çalışmalarının bazen on beş yılda, bazen de yirmi yılda tamamlanacağı belirtilmektedir. Oysa, aradan yaklaşık 
otuz yıl geçmiş olmasına rağmen, hala ülke genelinde yaklaşık yüzde 50 oranında kadastronun tamamlanmadığı 
gerçek iken, bu önümüzdeki tasanda, sekiz yıl içerisinde, ülke genelinde kadastro çalışmalarının tamamlanacağı 
ileri sürülmektedir. Değerli milletvekilleri, buna inanmak isterdik; ancak bu gidişle, bu süratle ve böyle yetersiz 
bütçe olanaklarıyla ülke genelinin yarısı olan bakiye kadastrosunun tamamlanması mümkün müdür? Meclis 
olarak bütçeden ayırdığımız bu payla, mevcut personel kadrosu ile bu işin, yani genel kadastronun 
tamamlanması sekiz yıl içerisinde nasıl tamamlanacaktır? İktidarın elinde Hazreti Musa'nın asası mı vardır? 
Tabii ki hayır. Öyleyse hayale kapılmayalım; olaya ve yapılacak işe gerçekçi açıdan objektif olarak bakmayı 
düşünebiliyor muyuz? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yıllık olarak yaptığı işlemlerden dolayı devlete 
yaklaşık 250 milyar lira gelir sağlamaktadır. Oysa, 1989 Yılı Bütçe Tasarısına göre ayrılan pay 83 milyar 826 
milyon lira olduğu görülmektedir. Yani, bir anlamda devlet, sadece alıyor veya almasını biliyor, ancak karşılığını 
da vermesini bilmiyor. Hiç olmazsa devlet, bu kurumunun gelirine eşit bir harcamayı göze almalı ve bunu 
gerçekleştirmeli, bütçesini de buna göre ayarlamalıdır. 
 
Bütçe Tasarısında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 ve 1989 dönemlerine ait bütçe ve karşılığı 
miktarlar Türk Lirası cinsinden oransal olarak ele alınmış ve sonuç olarak 1989 yılma ait bütçedeki payın yüzde 
72 oranında artış kaydettiği görülmektedir. Bu durum, ilk bakışta büyük bir artış gibi görünse de, aynı 
dönemdeki enflasyon oranı nazara alındığında, bu artışın bir hiç olduğu kendiliğinden anlaşılır. 
 
Değerli milletvekilleri, enflasyon denilen hayat pahalılığı gündeme geldiğinde, bu yüce çatı altında ne sıkıntı 
çektiğimizi biliyor ve bunu hep birlikte hissediyoruz. Şurası unutulmamalıdır ki, hayat pahalılığından dolayı 55 
milyon insan da sıkıntı içindedir; perişandır, çaresiz ve sessiz olarak kurtuluşunu beklemektedir. Bu sessizliğe 
bakıp, sayın ANAP'lılar aldanmasınlar, daha dün, 25 Eylül Halkoylamasında politikanızı tasvip etmeyen, yüzde 
65 nispetinde halkın, karşınızda olduğunu unutmayınız. Halkımızın yüzde 35'i yanımızda, bu oyla biz, 



Parlamentonun da yüzde 65'ini ele geçirdik, gerisine aldırma düşüncesinde olanlara sesleniyorum: 12 Eylül 
ürünü olduğunuzu bütün dünya biliyor. Yüzde 35 oy oranı kamburuyla, 12 Eylül kamburunun hiçbir farkı 
yoktur. 
 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir)- Konunu konuş. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Geleceğim efendim, bir dakika... 
 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir)- Konunu konuş, konunu. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Bir dakika efendim, geleceğim. 
 
RIZA ILIMAN (Çorum) – Sayın Başkan, hem laf atıyor, hem yatıyor. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Çünkü, bu yüzde 35 oy oranını nasıl elde ettiğinizi de biliyoruz. 
 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) Konuyla ilgili konuş. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla)- Anlatacağım, biraz sabırlı olun; nasıl elde ettiniz onu anlatacağım. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
 
RIZA ILIMAN (Çorum) – Sayın Ba|kan, hem laf atıyor, hem yatıyor.  
 
BAŞKAN- Tamam efendim, takip ediyorum, müsaade edin. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Devletin valisini ANAP il başkanı gibi, devletin kaymakamını ilçe başkanı gibi, 
daire müdürlerini ANAP il ve ilçe yönetim kurulu üyesi gibi çalıştır, bununla da yetinme devletin parasını fonlar 
kanalıyla çarçur edeceksiniz; devletin TRT'sini ANAP borazanı gibi kullanacaksınız; demokratik kitle 
örgütlerinin hak ve özgürlüklerini yok edeceksiniz; tüm bunlara rağmen, yüzde 35 oy alacaksınız. İşte sizin 
kamburlarınızdan birisi de bu. Tüm olup bitenleri yaşayarak, halkın oyuyla önseçimle, Çorum'da 10 bin kişinin 
seçimiyle buraya geldik. Partiniz önseçim yapsaydı, yüzde kaçınız burada olabilirdiniz? 
 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana)- Sana ne yahu, sana ne. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Bu da başka bir kamburunuz. 
 
Bu anlattıklarımızın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesiyle ne ilgisi var diye düşünüyor ve görüyorum 
ki, sataşıyorsunuz. 
 
Sayın milletvekilleri,, bu tasanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesine bir önceki yıla güre yüzde 72 
artış kaydedildiği böbürlenerek anlatılmaktadır. Bunu, ANAP Grubunda anlatabilirsiniz, onları da 
inandırabilirsiniz; ama enflasyonun yüzde 90'lara vardığı gerçeği ortada iken, gözümüzün içine baka baka 
"Efendim biz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesini yüzde 72 oranında artırdık" derseniz, bize 
saygısızlık etmiş olmaz mısınız? Buna hakkınız yok Yüzde 72 oranında artışla birlikte, yüzde 90 enflasyonu da 
yazsaydınız daha dürüst olduğunuzu burada söylerdik ve sizlere teşekkür ederdik. 
 
ANAP Grubuna sesleniyorum; Parlamento ve demokrasiye saygınız varsa, böbürlenme sevdasından kesinlikle 
vazgeçiniz. 
 
Sayın milletvekilleri, hepinizin çok iyi bildiği gibi, kadastronun asıl amacı, taşınmaz malların maliklerinin 
belirlenmesiyle kadastroya konu taşınmazların nitelikleri yanında, arz üzerindeki konumunun tespiti ve bu 
durumun resmi tescille tespitinden ibarettir. Kadastro tespitinden maksat, yapılacak çalışma ve tespitler 
sonucunda gerçek ve tüzelkişiler arasında mülkiyetten doğacak ihtilafları azaltan veya ihtilaflara son veren 
işlemler ve tespitler olması gerekir. Oysa, yine hepinizin çok iyi bildiğine inandığım olay şudur ki, kadastro 
çalışmalarının başladığı yerlerde toprak ihtilafları birden çoğalmakta ve vatandaşlarımız arasında bir huzursuzluk 
nedeni olmaktadır. Yani, kadastro çalışmaları vatandaşa huzur değil, huzursuzluk getirmektedir. Bunun nedeni 
olarak çoğu kez, çağımıza kadar devam edegelmiş miras hukukundan kaynaklanan sebepler, çok kez mahallî 
bilirkişilerin yetersizliği, maalesef vatandaşlarımızın kadastro çalışmalarına olan ilgisizliği, kadastro teşkilatında 
çalışan insanların yapılan işin hacmine göre yetersiz oluşları gibi sebepler sayılabilir.  
 



Gerçek veya tüzelkişilerce açılan tapu iptal ve tescil davaları sebebiyle yaptığımız keşifler sırasında 
karşılaştığımız bazı olayların bizleri hayretler içerisinde bıraktığı olmuştur. Mizah konusu olabilecek derecede 
gerçek dışı durumların oluştuğunu görüp, hayretler içerisinde kaldığımız çok manzaralar olmaktadır; Bu ve buna 
benzer ihtilaflar, hepinizin bildiği gibi, mahkemelere taşınmakta ve devleti ve vatandaşlarımızı yıllarca 
uğraştırmaktadır. Bu da, lüzumsuz yere zaman ve maddî kayba neden olmaktadır. Bu sorunları çözmek için 
nelerin yapılması gerektiği, konuşmamızın sonunda, “'Önerilerimiz” bölümünde ayrıca madde madde arz 
edilecektir. Çünkü amacımız, sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çareleri de göstermek, devletin kurumunu 
yüceltmek ve onu ayakta tutmaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu ve kadastro çalışmalarının tümü devletin kontrolü altında yapılmaktadır. Bu durum, 
aynı zamanda vatandaşlar bakımından bir garanti nedeni de sayılmaktadır. Tapu kayıtları, resmî belge niteliğinde 
olup, aksi sabit oluncaya kadar bu özelliğini muhafaza eder. Tapu kayıtlarındaki her çeşit değişiklik ihtilafları, 
kural olarak sadece mahkeme kararlarıyla değiştirilebilmektedir. Tapu ve kadastro çalışmalarının devlet kontrolü 
altında yapıldığını ve bu durumun insanlar için tarih boyunca bir garanti sayıldığını yukarıda arz etmiştim. Bazı 
devletlerde bu işin özel sektör eliyle yapıldığı görülmüştür. Bizde de, belirli sınırlarla da olsa, 2981 sayılı Yasa 
ile benzer bir uygulamaya geçilmiş ve yeminli özel teknik bürolar oluşturulmuşsa da, bu uygulamanın verimli 
olmadığının kısa süre sonra anlaşıldığına inanıyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, toprak sahibi olmak veya olmamak, çok kez hürriyet hakkı anlamında da kabul edilmiştir. 
Bu açıdan bakıldığında, devletler arası siyasî ve ideolojik farklılaşmalara neden olmuştur. Sonuçta toprak 
hukukunun, bazen din kuralları ile bazen sınıfsal açıdan, bazen de liberal bakışla izahı yapılabilmiştir. Hangi 
açıdan bakılırsa bakılsın, toprak hukuku denilen mülkiyet hakkı, her zaman kutsal olmuş ve insanlık tarihi ile 
birlikte gelişerek zamanımıza kadar gelmiştir. Toprak, aynı zamanda devletlerin var olma temel kuralıdır da. 
Topraksız devlet düşünülemez. Toprak, insan ve devlet, adeta özdeşleşmiştir. Siyasal iktidarlar, toprak hukukunu 
belirlemek, şekillendirmek, yönlendirmek ye el değiştirmeleri konu edebilmek amacıyla başta Anayasa 
kurallarına uygun olmak üzere, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler çıkarmaktadırlar. 
 
ANAP iktidarları, ülkede uyguladığı, kötü yönetim, keyfî yönetim, hukuk ve yasa tanımaz tutum ve 
davranışlarını, İmar Affı Yasası denilen 2981 sayılı Yasa uygulaması ile de göstermiştir. Bu yasanın, içeriği, 
ömrü, uygulanış biçimi itibariyle dünyada hiçbir emsali yoktur. Şimdi soruyorum: Bu yasa ile güdülen amaca 
ulaşabildik mi? 2981 sayılı Yasa çıkarılırken iddia edildiğine göre, İmar Yasasına aykırı olarak yapılan 1 milyon 
250 bin adet yapı ve 575 bin adet gecekondu olmak üzere, yaklaşık imara aykırı 2 milyon bina vardı. 2981 sayılı 
Yasa ile bu belirtilen binalara yeni bir düzen verilecek, insanlar tapularına kavuşacak ve Türk insanı çağ 
atlayacaktı. Oysa ne oldu? İnsanlara verilen umutlar boşa çıktığı gibi, yıllarca tapu hayali ile yanan 
vatandaşlarımız avutulmuş, fakir fukaranın parası yeminli bürolara transfer edilmiş; istenilen soygun düzeni 
tamamlanınca da yeminli bürolar kapatılmış, yasada yapılan bir değişiklikle bu kez aynı görev belediyelere 
verilmiştir. 
 
İkinci aşamada, belediyeler, soygun düzenine paralel olarak, hisseli tapu arazileri üzerinde imar ıslah planları 
yaparak trilyonlarca liralık kaynak transferlerini özel sektöre aktarabilmişlerdir. Madem hep toprak düzenini 
yeminli bürolar veya belediyeler eliyle yapacak idiyseniz, mevcut Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü neden 
kapatmadınız? 
 
Sayın milletvekilleri, bu kürsüde yaptığımız yemini hatırlatıyor ve soruyorum: 2981 sayılı Yasayla amaçlandığı 
gibi, iddia edildiği gibi, 2 milyon yapıya tapu verebildik mi? Hazine, vakıf, il özel idareleri ve belediye arazileri 
üzerine yapılan yapıları ıslah edebildik mi? Hiçbir hukukî değeri olmadığı halde kaç vatandaşa tapu tahsis 
belgesi verilebildi? Verilen tapu tahsis belgelerinin yüzde kaçı tapuya dönüştürülebildi? Sayın Bakanlıktan bu 
sorularımın cevaplarını bu kürsüde bekliyorum.  
 
Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Yasayla gelinilen nokta bize göre tam bir fiyaskodur. Fiyasko sadece imar 
planında değil; ANAP İktidarları paralı sağlık ve eğitim hizmetleri getirmiş, gelir dağılımında sınıflar arasında 
uçurumlar yaratmış, 5 milyon işsiz, dünyanın en borçlu 5 ülkesinden biri haline getirilmişiz; hayali ihracatlar 
sonucu çalman milyonlarca devlet parası, çağdışı bir demokrasi anlayışı, rafa kaldırılan insan hak ve 
özgürlükleri, ANAP borazanı haline getirilen devlet kurumu TRT, velhasıl ortaçağ karanlığına yeniden dönüş... 
İşte toprak sorunlarımız işte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen bu ufacık para... Bu para ve bu kafa ile 
40 yılda ne yapılmışsa, bundan sonra da aynı şeyler yapılacaktır. Şimdi anladınız mı nasıl çağ atladığımızı, 
hayalî çağ atladığımızı?.. 
 
Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastro alanında sık sık yasa değişikliklerine gidilmektedir. Bir yasa ile getirilen 
bir düzenlemeyi, bir de bakıyorsunuz, yasanın mürekkebi kurumadan hemen yeni bir düzenlemeye 



gidilmektedir; yani her şey yaz boz tahtasına dönüşmüştür. Bunun nedeni sorulduğunda; “Efendim, yasalarda 
hatalar varsa ne yapalım, yeniden yasa getirilir”' denilmektedir. Oysa her yasa gelişinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak iktidarı bu kürsülerde hep uyarmışızdır. Yabancılara toprak satımında bu böyle olmuştur, imar 
yasalarında böyle olmuştur, belediye yasalarının değiştirilmesinde böyle olmuştur, seçim yasalarının 
değiştirilmesinde hep böyle olmuştur. İnanıyorum ki, ANAP iktidarları tarihe, bu saydığım vasıflarından dolayı 
yasalara ve muhalefete saygısı olmayan bir iktidar olarak geçecektir. 
 
Maddî ve manevî değerlerimizi, bize göre, berbat ettiniz. Yabancılara toprak satarsınız milliyetçi geçinirsiniz; 
devletin parası ile Hacca gidersiniz hacı geçinirsiniz; devletin parasını, saçı bitmemiş yetimin hakkını bir avuç 
hayali ihracatçıya ve holdinglere kaptırırsınız, bu soygunculara eylemli ceza yerine para cezası vermeyi 
düşünürsünüz, ondan sonra da bu kürsüde devlete, millete sadakat yemini edersiniz... Kaldı mı burada yaptığınız 
yemininizin bir değeri?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) – Sayın Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz buna? 
 
BAŞKAN- Sayın Şahin, şu söylediklerinizin ne alakası var Tapu Kadastro ile? 
 
Süreniz de dolmuştur, bitirmenizi rica edeyim. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, toprak hukukunda yapılan yasal düzenlemeler vatandaşa 
huzur getirmiyor. Tam tersine, kadastro çalışmalarının başladığı köy ve şehir birimlerinde birden huzursuzluklar 
çoğalmakta, Adeta vatandaşlar birbirleriyle savaşa başlamaktadırlar. Bunun nedeni, yıllardan beri sürdürülen 
kadastro çalışmalarımızın çok yavaş ve yetersiz kalması yanında, kadastro çalışmalarının esaslarını belirleyen 
yasalar arasındaki çelişkiler, farklılıklar ve günün şartlarına aykırı hükümler getirilmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Şöyle ki:  
 
Bilindiği gibi, 1950 yılında çıkarılan 5602 sayılı Yasa ile tapulama tespitleri belirli kurallara bağlanmıştır. 5602 
sayılı Yasaya göre ister senedinden gelsin, ister zilyetlik esaslarına göre olsun, miktar itibariyle toprak sınırsız 
olarak malikleri lehine tespit ve tescil edilmekteydi. Bu yasaya göre büyük toprak sahipleri evvelemirde miktar 
bakımından hiçbir sınırlandırmaya uğramadan topraklarını tapuladıktan sonra 5602 sayılı Yasa yürürlükten 
kaldırıldı, bunun yerine 766 sayılı Yasa getirildi. Bu yasanın bilinen yetersizlikleri sebebiyle 1617 sayılı Yasa 
getirildi. Bu yasanın özü itibariyle vatandaşa büyük bir darbe vurduğunu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Neden?.. 
Nedeni şu: 1617 sayılı \asayla, vatandaşa, senetsizden dolayı yapılan tespit ve tescil durumunda en çok 20 
dönüm toprak veriliyor, bunu aşan miktar ise tescil fazlası olarak Hazine, mera veya ormana bırakılıyordu. 
(ANAP sıralarından "Vakit doldu" sesleri) 
 
BAŞKAN- Efendim, ikaz ettim. Sayın Şahin, süreniz doldu; hatta 5 dakika da müsamaha ettim size. O sayfaları 
okumanıza izin vermiyorum, toparlamanızı rica ediyorum. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Sadece önerilerimizi okuyup bitiriyorum efendim. 
 
BAŞKAN- O kadar uzun ki önerileriniz... Bunlar yıllardan beri konuşuluyor. 
 
Evet, toparlamanızı rica edeyim. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanımızın uyanlarına riayet ediyor ve 
konuşmamın kalan bölümünü, sadece madde başlıklarıyla arz ediyorum efendim. (SHP sıralarından "Beş dakika 
müsaade edin" sesleri). 
 
BAŞKAN- Hayır, hayır... 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Sayın Başkan, 3 şayiasını atlıyorum efendim. 
 
BAŞKAN- Tamam, son sayfasını okuyun lütfen. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Son sayfası işte, gördünüz efendim. (SHP sıralarından "Müsamaha edin" sesleri, 
gürültüler) Sayın milletvekilleri... 
 
BAŞKAN- Benden müsamahakar başkan bulamazsınız. Lütfen... Rica ediyorum... Ne demek?.. Burada herkes 
kendi hakkını kullansın. Bunu kullanmaya bir hukukçu dikkat etmezse, bunu kimden rica edeceğim ben? 



 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Sayın Başkanlığın uyarılarına saygı duyuyorum ve gerçek söylüyorum, 
konuşmamın 4 sayfalık bölümünü atlayarak, sadece ve sadece önerilerimizi-çünkü başlangıçta söz verdik- arz 
edeceğim. 
 
SHP Grubu olarak önerilerimiz şunlardır efendim: 
 
1. Emeğe saygının bir gereği olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi için ayrılan pay çok yetersizdir. 
Bu miktarın mutlaka artırılması gerekmektedir. 
2. Mevcut kadrolara ilave yapılarak, personel miktarı mutlaka artırılmalıdır.  
3. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Genel Müdürlük yeniden, gereken araç ve gereçlere mutlaka 
kavuşturulmalıdır. 
4. İşlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve tespit alman hedeflerin aşılabilmesi için mevcut 12 bölge müdürlüğünün 
sayısının mutlaka artırılması gerekmektedir. 
5. 3402 sayılı Yasayla kadastro mahkemeleri kurulmuşsa da, bu mahkemelerde görev yapacak pek çok hakime 
hala yetki verilmediği, bu nedenle derdest davalarının askıya alındığını biliyoruz. Arz ettiğimiz bu nedenlerden 
dolayı, Sayın Bakanlığımızın, bu yetki olayını mutlaka halletmesi gerekiyor. 
6. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime önem verilmeli, önlisans seviyesindeki öğrenci sayısı mutlaka 
artırılmalıdır. Bu önlisans durumundan, mevcut kurum personeli de, sınavları vermesi şartıyla, 
yararlandırılmalıdır. 
7. Kadastronun kısa zamanda tamamlanması için devlet eliyle işin yürütülmesi, çağdaş ve teknolojik kurallara 
uygun olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalı, özel sektör eliyle bu işin yürütülmesi sevdasından 
vazgeçilmelidir. 
8. SHP programlarında da açıkça belirtildiği gibi, GAP çerçevesinde bölgesel planlama ve uygulama otoritesi 
kurulmalı, kadastrosu süratle ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmalı ve yine GAP çerçevesinde büyük eşitsizlik 
gösteren toprak dağılımı yeniden düzenlenmeli, toprak mülkiyeti yaygınlaştırılarak, tarımsal sanayin 
kurulmasına öncelik verilmelidir. 
9. Gecekondu sorunu, sadece tapu tahsis belgesi veya tapu dağıtmak değildir. İskan ve tapu hakkı, bir 
vatandaşlık ya da hemşerilik hakkı olarak kabul edilmeli, olaya politik yatırım olarak bakılmaktan kaçınılmalıdır. 
10. Kentlerde yeni bir kültürel doku yaratılması; çağdaş, ileri bir toplumsal yapının oluşturulması amacıyla 
kentlerin konut, ulaşım, istihdam, altyapı, eğitim, sağlık, yeşil alan ve çevre sorunları yeni bir imar planı 
düzenine göre gözden geçirilmeli, klasik belediyecilik anlayışından yerel yönetim anlayışına geçilmelidir. 
11. Kentlerin gelişme alanlarındaki araziler kamu otoritesince satın alınmalı, gereken planlama ve altyapı 
götürülerek, ihtiyaç sahiplerine verilmeli ve arsa devrini sınırlayan hükümler mutlaka kaldırılmalıdır. 
12. Bölge müdürlüklerinin sayısını artırmak yetmez. Bu bölge müdürlüklerinin bölgelere göre eşit bir şekilde 
dağılımı da yeniden gözden geçirilmelidir. 
13. Tespitlerimize göre, 815 tapu sicil müdürlüğünden 73 adedi vekaletle yürütülmektedir. Bu durumda bulunan 
müdürlüklere mutlaka, asaleten atama işlemleri tamamlanmalıdır. 
14. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca vatandaşa hizmet götürmektedir. Hayalî ihracat yoluyla veya 
yolsuz kredi kullanımlarıyla devlet soyulmuşken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde çok az sayıda 
tahkikatların olmasından dolayı, başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm Tapu Kadastro personeline 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 
 
BAŞKAN- Evet Sayın Şahin, bitiriyorsunuz, son cümlenizi söylüyorsunuz. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Bitiriyorum efendim. 
 
15. Kuruma verilen ödeneklerin, mevsim koşullarına bağlı olarak belirsiz oranda kullanıldığını tespit ettik. 
Ülkemizde 4 mevsimi her zaman yaşamak da mümkündür. Bu nedenle, mevsimlere uygun olarak işler yeniden 
planlanmalı, tahsis edilen ödeneklerin kullanılması mutlaka sağlanmalıdır. 
16. Tasanda belirtilen projelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak mutlaka uygulanmaları sağlanmalı, mevcut 
projelere yenileri de eklenmek suretiyle sonuçlandırılmalıdır. 
 
BAŞKAN- Sayın Şahin... 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Bir tane kaldı efendim... 
 
BAŞKAN- Bir tane varsa müsaade ediyorum, evet, buyurun. 
 
CEMAL ŞAHİN (Devamla) – Çok önemli arkadaşlar. 



 
Köy ve orman kadastro çalışmaları ayrı ayrı ellerden değil, mutlaka ve mutlaka birlikte ele alınmalı ve işler 
birlikte yürütülmelidir. 
 
Konuşmamı burada kesiyorum, diğer kısımları okumuyorum. 
 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ceylan; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA MEHMET 
 
ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, 1989 yılı bütçesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesini değerlendirmeden önce, bu kuruluşumuza tevdi edilen görev 
ve sorumlulukların kapsamına göz atmakta fayda olacağına inanıyorum. Çünkü, verilen görevin zamanında 
yapılabilmesi, kadrolardaki gerekli elemanların görev başında olması ile mümkündür. Bununla birlikte, bu 
hizmetlerin zamanında ifası, lüzumlu araç, gereç ve diğer cari giderlerin temini ile mümkündür. Bu maddî imkan 
verilmediği sürece, teşkilatın verimli çalışması mümkün değildir. Bu programlar sadece sayfalarda kalır. Hizmet 
üretmek mümkün değildir. Hizmetin aksamasındaki kusuru da teşkilatta aramak yanlıştır. Kusur, bu imkanları 
teşkilata vermeyen iktidara aittir.  
 
Sayın milletvekilleri, tarihimize bakacak olursak; milletimizin bazı şeylere karşı hassasiyeti ve bağlılığı daha 
fazla olmuştur. Bu değerlerini, varlıklarını başkalarıyla paylaşmayı asla kabul edememişler, tahammül 
edememişlerdir. Bu değerlere, maddî olmaktan çok, manevî açıdan sahiplik etme gereğini duymuşlardır. Mülkü, 
yani toprağı, suyu, silahı ve o günkü şartlarda herkesin kapısında beslediği atı namusla eşdeğer kabul etmişlerdir. 
Bunların başkaları tarafından paylaşılmasına, gaspedilmesine, alınmasına rıza gösterilmemiş ve hatta bu haller 
karşısında en sert tepki olarak canlarını dahi feda etmekten çekinmemişlerdir. 
 
İşte, milletimizin bu karakterinden olacak ki, çok eski yıllarda, mülk üzerinde tasarrufçu olan şahısların 
topraklarının kayıt ve tescili yapılmıştır. Bu işlemler 14 üncü asırda başlatılmıştır.  
 
Mülkün esas sahibi kainatın yaratıcısı Yüce Allah'tır. Bu mülk üzerindeki tasarruf hakkını insanlara vermiştir. 
Cenabı Allah, kendi mülkü üzerinde insanlara belli bir süre tasarruf imkanı vermiş... Büyük bir şairimiz de bunu 
veciz bir şekilde şöyle dile getirmiştir:  
 
"Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi,  
Mal da yalan, mülk de yalan, var da biraz sen oyalan." (Alkışlar) 
 
Şairimizin de dediği gibi, elimizde emanet olan bu mülk üzerinde, lüzumsuz tartışma ve iddiaların olmasını 
engellemek için kayıt ve tescile önem verilmiş ve bu belgeler kıymetli belge olarak ciltlenerek devletimizin 
arşivlerinde korumaya alınmıştır. 1947 yılında yürürlüğe giren yasa ile, bugünkü tapulama hizmetlerinin 
başlangıcı olan mülkün belgelenmesine ve devlet garantisi altına alınmasına başlanmıştır.  
 
Cumhuriyet devrinde, 652 sayılı Yasa ile Kadastro Teşkilatı kurulmuş, 1932'de 2015 sayılı Yasa ile, 1936'da 
2997 sayılı Yasa ile, son olarak da 1987'de 3402 sayılı Yasa ile bu teşkilatın kuruluşu ve yönlendirilmesi 
yapılmıştır. 
 
Bu kuruluşumuzun görev alanı yurt sathının tamamını kapsamaktadır. 3402 sayılı Yasa ile de il, ilçe ve köylerde 
kalkınma için gerekli olan çeşitli ölçekli harita çalışmalarını yürütmekle sorumlu ve görevli kılınmıştır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 26.9.1984 gün ve 3045 sayılı Teşkilat Kanunundaki görevlerinin yanı sıra, 
2859 sayılı Kanun gereğince, teknik sebeplerle yetersiz kalan ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve 
tapulama paftalarının yenilenmesi işlemlerini yapmak ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunun ek ve değişiklikleri gereğince, yaklaşık 575 bin 



gecekondu ve 1 milyon 250 bin kaçak yapıyla ilgili kadastro hizmetlerini istenilen sürede bitirmekle yükümlü 
kılınmıştır. 
 
Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Tapu Sicil Müdürlüklerinin görevleri arasında, 
taşınmazlarla ilgili her türlü devir, temlik ve tescil işlerinin yapılması, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu 
sicillerinin düzenli bir şekilde tutulması ve muhafazası, siciller üzerindeki değişikliklerin takibi, sicil ve 
belgelerin korunması gibi konular da görevleri arasındadır. 
 
Sayın milletvekilleri, bu teşkilatımıza tevdi edilen görevlerden bugüne kadar hangileri ne kadar yapılmıştır: 
Başlangıçtan 1.9.1988 tarihine kadar köy kadastrosunun 21 435 216 parselde, 227 bin kilometrekare alanın 
kadastrosu tamamlanmış, kadastrosu biten köy sayısı ise 19 074 tanedir. 
 
Şehir kadastrosunda ise, başlangıçtan 1.4.1988 tarihine kadar, 3 147 290 parselin kadastrosu tamamlanmış 
bulunmaktadır.  
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevlerini kısaca belirttikten sonra, 1989 yılında 
hedef alman hizmetleri ve bu hizmetlerin yapılması için ayrılan bütçeye göz atmak istiyorum: 
 
1989 yılı yatırım programı hedeflerine göre, il, ilçe ve köylerde 6 bin kilometrekare alanın kadastrosunun 
yapılması hedeflenmiş; 
 
2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkındaki 
Kanuna göre, 575 bin gecekonduyla, hisseli arazi üzerinde ve imar nizamına aykırı yapılaşmış 1 250 000 binanın 
kadastro işlemlerinin tamamlanması planlanmış; 
 
2859 sayılı Kanun hükümlerine göre, teknik nedenlerle yetersiz kalan ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro 
paftalarının yenilenmesi sağlanmış ve yenileme çalışmalarına kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerden 
başlanması 100 kilometrekare olarak planlanmış; 
 
350 bin adet değişiklik işlemi, 10 kilometrekare alanın afet kadastrosu, 30 kilometrekare arazinin 
toplulaştırılması hedeflenmiş;  
 
Muhtelif illerde 13 469 hektar alanın kadastral harita yapımı ihalesi planlanmış; 
 
13 206 kilometrekare alanın standart topograflk haritasının üretilmesi hedeflenmiş; 
 
Bu hizmetlerin çağımızın şartlarına uygun şekilde yapılması için, her müdürlüğe bir bilgisayar temini ve mal 
sahipleri sicillerinin bilgisayara aktarılmasıyla modern bir sistem ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin 
standardizasyonunun sağlanması hedeflenmiş; 
 
Personel açığını kapatmak için, Kadastro Meslek Lisesi ile Kadastro, Fotogrametri kurslarına eleman 
yetiştirilecek kısa ve uzun süreli hizmetiçi eğitimlerle mevcut elemanların bilgi ve becerileri geliştirilecek 
denmiştir. 
 
Hülasa, kadastro ve harita çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi, taşınmazların Medenî Kanunun öngördüğü 
modern sicil sistemine bir an önce kavuşturulması, tapu işlemlerinin günlük istekleri anında karşılar duruma 
getirilmesi hedeflenmiştir. 
 
İşte, deminden beri sıraladığım hedeflere varmak için Anavatan iktidarı devletin bütçesinden bu Genel 
Müdürlüğümüze ne kadar para ayırmıştır: 
 
Cari harcamalar için 59 milyar 70 milyon lira; (Bunun 52 milyar 970 milyon lirası personel için, 6 milyar 100 
milyon lirası diğer cariler için ayrılmış) yatırımlar için 22 milyar 796 milyon lira; transferler için 1 milyar 960 
milyon lira olmak üzere, toplam 83 milyar 826 milyon lira olarak programlanmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, modernizasyon ve bilgisayara geçmek için alınacak cihazların çok pahalı oluşu, tapu 
kadastro çalışmalarının büyük kısmının arazide yapılması, ulaşım ve yakıt masraflarının büyük meblağlar 
tutmasından dolayı, bu bütçeyle bu teşkilatın saptanan hedeflere ulaşması mümkün değildir. 
 



Çok lüzumsuz bazı işlerde tasarrufu düşünmeyen bu İktidarın, çok önemli olan bu hizmetlerde elinin bu kadar 
sıkı olmasını anlamak mümkün değildir. Aslında, bütçeden bu teşkilata verilenden daha çoğunu teşkilat, 
vatandaşlara yaptığı hizmetler karşılığı tahsil ettiği harçlar ile alarak yine Hazineye gelir temin etmektedir.  
 
Örnek olarak, tapu sicil müdürlüklerinde, 1987 yılında 1 539 672 işlem yapılmış, karşılığında, 120 229 912 698 
lira harç sağlanmıştır. 1988 yılının ilk altı ayında ise, 862 317 işlem yapılmış, 85 milyar civarında harç 
sağlanmış, takribi, yıl sonu itibariyle, işlem sayısının 1 milyon 600 bin, harç miktarının ise, 170 milyar lira 
olması tahmin edilmektedir. 
 
İşbitirici Hükümet, çağ atladığını iddia eden İktidar, bütçeyi fonlarda harcamayı alışkanlık haline getiren 
Anavatan, üretken olan ve aldığını katlayarak iade eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için bir fon ihdas, 
etsin. Bu teşkilatımızın, harçlardan topladığı gelirin yüzde 25'ini veyahut münasip görülecek miktarını ayırıp, bu 
teşkilatın işlevlerini zamanında yapması için imkan verilsin. Biz, böyle bir fonun ihdasını teklif ediyoruz. 
 
METİN GÜRDERE (Tokat) – Hani fonlara karşıydınız? 
 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devamla)- Bu teşkilatımıza böyle bir imkan verilmediği takdirde, yüzde 
100'lere varan enflasyonla 1989 yılı için ayrılan para değerini yitirecek ve hedeflenen hizmetler yüzde 50'lerde, 
belki de daha aşağısında gerçekleşecektir.  
 
Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarının, gecekondular için getirdiği tapu tahsis belgesi uygulamasında şimdiye 
kadar yapılan işlemler, varılan hedef, taahhüt edilen rakam denir? Merak ediyoruz. Kanunun çıkarılmasından 
bugüne kadar tapu tahsis belgesi almak için kaç kişi müracaat etmiş, kaç kişiye tapu tahsis belgesi verilmiş ve 
kaç kişiye tapu verilmiştir? Müracaat edip tapu tahsis belgesini veya tapusunu almayan hak sahibi 
vatandaşlarımıza bu belgeler ne zaman verilecektir? 
 
Ülkemizin bütün bölgelerinde şahıslararası ihtilafların, şahıslarla Hazine arası ihtilafların, vergi ihtilaflarının 
asgarî seviyeye indirilmesi bu genel müdürlüğümüzün çalışmalarına bağlıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, ülke tapulamasının takribi henüz yüzde 50'si yapılmış, yüzde 50'si yapılmamıştır. 
Tapulaması yapılamayan yerler, genellikle sarp ve gidilmesi güç olan arazilerdir. Köylülerimizle, orman teşkilatı 
arasında kangren haline gelmiş problemi halletmek için, orman kadastrosunu da diğer kadastro çalışmalarıyla 
birlikte bitirmek lazımdır. Çünkü, binlerce vatandaşımız, orman teşkilatıyla mahkemeliktir ve bu vatandaşlarımız 
mağdur olmaktadırlar. 
 
Sayın milletvekilleri, bu kadar ağır bir yük altında bulunan bu camianın, dağ, bayır dolaşan mensuplarının sosyal 
yaşantıları yok denecek kadar azdır. Geçim sıkıntıları hat safhadadır. Hizmet için gerekli araç ve gereçleri ya 
yoktur veya ekonomik ömrünü doldurduğu için, rantabl çalışmamaktadır. Pek çok yerde teşkilatın çalışma binası 
yoktur. Lojmanlar ise, yok denecek kadar az ve yetersizdir. Bu şartlar altında teşkilattan daha fazla çalışmasını 
istemek ise insafsızlıktır. Onun için, biraz önce söylediğim teklifimi yineliyorum: Mutlaka, tapu kadastro 
destekleme fonu kurulmalıdır ve bu kuruluşumuzun hizmetleri karşılığı tahsil edilen harçların makul bir 
miktarının teşkilata, bu fon vasıtasıyla geri verilmesini Hükümete teklif ediyorum. 
 
Bu vesileyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 yılı bütçesinin milletimize, memleketimize, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü camiasına hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan diler, şahsım ve grubum adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
 
Şahısları adına, lehinde Sayın Erkan Kemaloğlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamunun değerli yöneticileri, basınımızın 
güzide mensupları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde lehte söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle hepinizi saygılarla selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
 
Değerli milletvekilleri, Türk toplumunda taşınmaz mala verilen önem ve devletimizin buna sağladığı güven, 
tarihî gelişme içerisinde giderek önem kazanmıştır.  
 
Güçlü ve çağdaş Türkiye'nin oluşturulmasında temel hizmetler ifa eden kuruluşlardan biri de Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüdür. 



 
Tapu çalışmaları, Orhan Gazi zamanında başlatılmış, 15-16 ncı yüzyıllarda tüm imparatorluk topraklarını 
kapsayan tahrir kayıtları oluşturulmuştur.  
 
Sade ve mütevazı bir görüntü içerisindeki genel müdürlük, arşivlerinde, çok kıymetli tarihî kayıtlar yanında, 
cumhuriyet döneminde oluşturulan modern tapu sicillerine sahip bulunmaktadır.  
 
Son yıllarda, tapu kayıtlarının mikrofilme alınması ve bilgisayar desteğinde muhafazası yönündeki çalışmalar 
her türlü takdire layık görülmüştür. 
 
Ayrı kanunlar konusu olması itibariyle, köy ve şehirlerde uzun süre devam eden farklı uygulama, Yüce 
Meclisimizce kabul edilen ve 1987 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ortadan 
kaldırılmıştır. 
 
Bu kanun ile vatandaşlarımızın lehine getirilen yenilikleri diğer konuşmacılar açıkladığı için tekrarlamayacağım; 
ancak, çok önemli gördüğüm birkaç hususu belirtmeden de geçemeyeceğim. 
 
Yeni kanunla kadastro hizmetlerinin daha kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. Bunun için de, özel 
sektörün teknik ve insangücü kapasitesinden yararlanılmasının düşünülmüş olması, kanımca büyük aşamadır. 
 
Ayrıca, vatandaşlarımızın, yıllarca alın teri dökerek, emek ve masraf sarfıyla imar ve ihya ettiği taşınmaz 
malların, adlarına tescil imkanının sağlanması son derece memnuniyet vericidir. 
 
Şu hususu da açıkça ifade etmek isterim ki, birçok önemli yatırımlarda altyapı hizmeti olan kadastro çalışmaları, 
bu genel müdürlüğün yatırımlara verdiği önem ve başarılı çalışmaları ile hiçbir zaman darboğaz olmamıştır. 
Önemli proje sahalarında, kadastro personelinin üstün gayretiyle hizmet, zamanından önce tamamlanmıştır. 
 
Bu hizmetleri en iyi şekilde yürütmekte olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kuruluş kanunu ile kendisine 
verilen görevlerin bilincinde olarak, fedakarane bir gayretle çalışmaktadır. 
 
Yapılan hizmetlerin en önemlilerinden biri tapu işlemleridir. Vatandaşın yıllardır bürokratik formalitelerden 
yıldığı bu işlemlerde, son birkaç yıl içinde, çok önemli yasal ve idarî yenilikler yapılmıştır. Yapılmış olan bu 
yenilikler sayesinde tapu işlemleri çok basitleştirilmiştir ve daha kısa süre içinde vatandaşa tapularının verilmesi 
sağlanmıştır. Bu uygulamanın bazı yabancı ülkelere örnek olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde nitelikli elemanların önemini çok iyi idrak eden genel müdürlüğün, eğitim 
çalışmalarındaki başarılı hizmetlerinden de söz etmeden geçmek mümkün değildir. 
 
1985 yılından itibaren yeni eğitim merkezindeki modern dersane ve laboratuarlarda çalışmalarına devam eden 
eğitim birimlerinde, ileri teknolojinin gereği olan bilgisayar destekli İngilizce eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 
Pek çok kamu kuruluşunda bulunmayan bu eğitim kapasitesiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, kendi 
personelinin eğitimi yanında, diğer kurum ve kuruluşlara sağladığı eğitim desteği memnuniyet vericidir. 
 
Diğer yandan, 1989 yılından itibaren İslam ülkeleri teknisyenleri için yapılması planlanan eğitim programı da 
çok sevindiricidir. 
 
Değerli milletvekilleri, çağımızda, tapu ve kadastro hizmetleri, toprakla ilgili her türlü bilgileri sağlayan dinamik 
bir bilgi sisteminin oluşmasını gerektirmektedir.  
 
Çağın gereği olan bu sistemin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar genel müdürlükçe başlatılmış ve sağlanan 
imkanlar nispetinde de devam edilmektedir. Bu çalışmalar sonunda, ülke kadastro bilgi sisteminin oluşturulması 
sağlanacak ve hizmetlerde, bilgilere kolay ve hızlı ulaşım imkanları getirilecektir. Bu yöndeki çalışmaları 
takdirle izliyor ve memnuniyetle destekliyoruz. 
 
Ayrıca, son yıllarda Doğu Anadoludaki kadastro çalışmalarına, çeşitli proje alanlarındaki müdürlük ve personel 
sayısı artırılmak suretiyle hız verilmiş olması da çok önemlidir. 
 
Sayın milletvekilleri, başarılı hizmetler veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bütçe ile sağlanan 
imkanların yeterli miktarda artırılmadığını biliyoruz. Dağ, tepe, soğuk, sıcak, tatil ve mesai tanımadan, zor 



şartlar içerisinde görevini severek yapan bu fedakar kadronun, yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının, bütçe 
imkanları dikkate alınarak, ileride her yıl artırılması en samimî temennimiz olacaktır. 
 
Ayrıca, daha iyi hizmet verilmesi ve çok güç şartlar altında meydana getirilen belgelerin muhafazası için 
kadastro, tapu ve sicil müdürlüklerinin bir program dahilinde modern hizmet binalarına kavuşturulması 
bakımından bir fon kurulmasını takdirlerinize sunuyoruz. 
 
Türkiyemizin her yerine dağılmış, çok geniş kapsamlı bir iş hacmi olan bu teşkilat, 17 540 kadrosuyla işlere 
yetişmeye çalışmaktadır. Yılda ortalama 10 milyon vatandaşla muhatap olması, bu işin önemini ifade etmeye 
yeterlidir. En küçük memurundan, en üst yöneticisine kadar, personelinin tümüne şahsım ve partim adına 
teşekkürü bir borç bilirim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün bütçesinin, memleketimize, milletimize ve Genel Müdürlüğümüze 
hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kemaloğlu. 
 
Şahsı adına, aleyhte, Sayın Hasan Zengin; buyurun efendim. 
 
HASAN ZENGİN (Manisa) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 
yılı bütçesi üzerinde düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken hepinizi 
saygıyla selamlarım. 
 
Sayın milletvekilleri, insanlar gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren bir şeylere sahip olmaya çalışmışlar ve 
hayat boyu mücadelelerini sürdürmüşlerdir. İnsanlar mülk edinme arzusunu taşımışlar, milletler, devletler 
kurmuşlar, sınırlarını genişletmek için komşularıyla harp etmişler; toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel 
unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın simgesi olmuştur. Böylece, kadastro işlemi ön plana çıkmış ve önem 
kazanmıştır.  
 
Devletin ve milletin toprak ve mülk edinmesi bu kadar önemliyken, Sayın Özal Hükümetinin geçmişteki 
uygulamalarını hatırlattıktan sonra konuşmama devam edeceğim. 
 
Mülk edinme bu kadar şerefli ve onurlu bir olayken, uğrunda ölünen toprakların başkalarına verilme şekli de 
onurlu olmalıdır. 
 
Ülkemizde yabancıların mülk edinmeleri konusunda 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 87 nci maddesine birer fıkra eklenmesiyle ilgili 3029 sayılı Kanunla, mütekabiliyet şartı 
aranmaksızın yabancılara mülk edinme hakkı getirildi; yani istediği ülke halkına, istediği il, ilçe ve köylerde 
arazi verme yetkisini Bakanlar Kuruluna verdi. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu 3029 sayılı Kanunu anayasaya 
aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat etti. Anayasa Mahkemesi, 13.6.1985 tarihinde bu 
yasayı iptal etti.  
 
Sayın Özal Hükümeti, yabancıların mülk edinmeleri ile ilgili 22.4.1986 tarihinde 3278 sayılı aynı mahiyette bir 
Kanun çıkardı. Bu kanun da, mütekabiliyet şartı aranmaksızın Bakanlar Kuruluna verilen bir yetki kanunu idi. 
Anayasaya aykırı olan bu kanun da, 9.10.1986 tarihinde Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. 
 
Sayın milletvekilleri, hukukçuların beyanlarında "Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, iptal edilen 
hükmün aynı veya benzerini değişik deyimlerle kanunlaştırma hareketi, Anayasaya aykırılıktan Anayasayı ihlal 
kavramına değin giden kuvvetli bir karinedir'' denmektedir.  
 
Bu yasaların çıktığı günlerde, Suudi Arabistan Hükümetinin, Hatay İli nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımıza, hatta 
Hacca gitmek isteseler bile vize vermediği, ülkesine sokmadığı bir gerçektir. Nasıl oluyor da, mütekabiliyet esası 
hiçe sayılarak, kimlerin yararına bu ülkenin halkına arazi satılmakta ve tapu verilmektedir? 
 
Sayın milletvekilleri, bu durum, Anayasamızın '' Başlangıç'' bölümündeki, "Dünya milletler ailesinin eşit haklara 
sahip şerefli bir üyesi olarak..." diye devam eden hükmüne de aykırı bulunmaktadır! Uluslararası ilişkilerde 
tanınmak ve haklar, onurluluk ilkesine dayanmalıdır. 
 



Sayın milletvekilleri, bir gün gelecek, bu hususları hiçe sayan Sayın Özal ve Hükümet üyeleri, Anayasayı ihlal 
suçundan Yüce Divanda yargılanacaklar ve gerekli cezayı aldıktan sonra gelecek hükümetlere örnek olarak 
tarihe mal olacaklardır. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetten şu hususları öğrenmek istiyorum: 
 
1. 3029 sayılı Kanun çıktığında hangi ülkenin halkından kaç kişiye, nerede, kaç tapu verilmiştir? 
2. Anayasa Mahkemesinin 3029 sayılı Kanunu iptal etmesine rağmen, yine aynı gaye için çıkarılan 3278 sayılı 
Yasa iptal edilinceye kadar, mütekabiliyet esası hiçe sayılarak, hangi ülkenin halkından kaç kişiye, nerede, kaç 
tapu verilmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına geçirilmesiyle birlikte, isimlerin liste halinde 
tarafıma bildirilmesini beklemekteyim. 
 
Sayın milletvekilleri, elimizdeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 yılı bütçesini incelediğimizde, 40 
bin köyden 19 074 köyde kadastro işleminin tamamlanmış olduğunu görüyoruz. Kadastro işleminin 
bitirilememesi yüzünden ülkede, halk arasındaki arazi ve emlak ihtilaflarının devam ettiği ve mahkemelerin 
işlerinin arttığı görülmektedir. Kadastro işinin hızlandırılması için ayrılan ödenek azdır. Bunun ne zaman 
biteceği hususunun bir plana bağlanması ve ona göre bütçeye ödenek konması yerinde olur. Tapu ve kadastro 
işlerinin eldeki mevcut personelle daha hızlı yürütülebilme imkanını aramak yerinde olur. Mesela, iklim 
şartlarına göre, ekip çalışmaları yer değiştirilerek sürdürülebilir. Kalkınmada öncelikli hususlar için kadastro 
işlemlerinin ön plana alınması ve hızlandırılması yararlı olur. Ayrıca şu hususu gözden ırak tutmamak gerekir: 
Yüzde 90'a ulaşan enflasyonun devam ettiği ülkemizde çalışanlar, hayat pahalılığı altında ezilmektedir. 
Çalışanların ücretlerine yapılan zam, göstermelik kalmaktadır. Çalışanlardan daha fazla randıman almak için, 
maddî yönden desteklenmeleri gerekmektedir. Bugün çalışanlara emeklerinin karşılığının verilmeyişi üzücüdür. 
Bu durumun düzeltilmesini, çalışanlarla birlikte beklemekteyim. 
 
Sayın milletvekilleri, 18.2.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığım gündem dışı konuşmada, 
3194 sayılı İmar Kanunu üzerinde durmuştum ve bu kanunun tatbikatının anlaşılması ve yorumu uzun 
yazışmalara neden olduğunu ve tapu işlerinin bir yıla yakın zaman içerisinde hallolduğunu belirtmiştim. Bugün 
hala şu aşağıda belirttiğim sıkıntılı durum devam etmektedir. 
 
Önce bir hatırlatma yapmak istiyorum: 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasına göre, 
"Veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine göre şüyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, 
tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebrî icra yolu ile 
satılanlar hariç..." Bu kelimenin altını çiziyorum. "... imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla 
arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz" denilmektedir. 
Yukarıda altını çizdiğim "hariç" kelimesinin yetkililerce ve tatbikatla uğraşanlarca anlaşılmaması üzücüdür. 
 
İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde özellikle Sarıgöl ve Alaşehir Tapu Sicil 
Müdürlüklerinde hisseli satışların yapılmadığı şikayetini vatandaşlardan almaktayım. 3194 sayılı Kanun 
gecekondulaşmayı önlemeyi amaçlamıştır. Yukarıda belirttiğim 18 inci maddede her şey açıkça ifade edilmiştir. 
 
Tapuya dilekçeyle müracaat eden vatandaş, ilçe ziraat müdürlüğünden alacağı, yerinin tarımsal olduğuna dair 
raporu da eklerse; tapucu önce vilayete yazıyor, oradan gelen cevaptan sonra İzmir grup müdürlüğüne yazıyor, 
grup müdürlüğü genel müdürlüğe yazıyor, genel müdürlük de müsaade yazısının cevabını, yazının geldiği 
yoldan tapu dairesine gönderiyor; vatandaş, yaklaşık bir yıl sonra neticeyi alabiliyor. Bu arada alıcı almaktan, 
satıcı satmaktan vazgeçmedi ise, işlem yapılabiliyor.  
 
Bir misal daha vermek istiyorum: Ramazan Demirel, Koçaklar Mahallesindeki tarlasının bir kısmını satmak 
ister. 25.11.1988 tarihinde Sarıgöl tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat ederek, 718 parsel ve 13 paftada kayıtlı, 
vasfı damlı tarla olan 3 740 metrekare miktarındaki taşınmazın bir kısmını Ahmet oğlu Şevket Taşçı'ya satmak 
için müracaat etmiştir. Hisseli satış işlemi yapılmamıştır. Yukarıda belirttiğimiz şekilde yazışma yoluna devam 
edilmiştir. Bu işlemin ne zaman biteceği merakla beklenmektedir. Bu yazışmaların uzaması üzerine vatandaşlar 
mahkeme yoluyla bu işleri halletmektedir. Örnek veriyorum: 
 
1. 5469 parsel maliki Fatma Karahan, Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesinden 10.6.1988 tarih, 1988/Esas, 101 
karar sayılı ilam ile Mehmet Cankıran'a hisseli satış yapmıştır. 
2. 1148 parsel maliki Ayşe Güler, Sarıgöl Asliye Hukuk Mahkemesinden 6.6.1988/95 Esas, 85 karar sayılı ilam 
ile yerini hisseli olarak Kadriye Arak'a satmıştır.  
 
BAŞKAN- Sayın Zengin, süreniz dolmuştur efendim. 



 
HASAN ZENGİN (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
HASAN ZENGİN (Devamla) – Bu örnekleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.  
 
Vatandaş, hisseli tapu almayı, mahkeme vasıtasıyla daha kısa zamanda hallettiği için bu yola başvurmaktadır. 
 
Sayın Hükümetten, Sayın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun açık hükmüne 
rağmen, uzun yazışmalarla veya mahkemeler kanalı ile vatandaşların güçlük çekerek ve çektirilerek tapu 
almalarını ve vermelerini önlemelerini beklemekteyim. 
 
Sayın milletvekilleri, bir vatandaşın 100 dönüm tarlası bulunsa, veraset yoluyla bu beş parçaya bölünmek 
istense, bir tarafından yol geçmesine rağmen, bölünen parçaların bu yola ulaşmaması halinde, yandan buraya 
çıkmaz bir yol ile parseller bağlansa, yine de vatandaşa bu durumda tapu verilmemektedir. Bir tarafında işler yol 
mevcut iken, diğer çıkmaz yol buraya bağlanmıştır. Parsellerin yolu var demektir. İlle çıkmaz yolun tamamen 
çıkar yol haline getirilmesi halinde parsellere müstakil tapu verilebilir, denmesinin anlamı ve kanunî dayanağı 
yoktur. 
 
Paranın çok değer kaybetmesi karşısında arazi ve emlak fiyatları hızla artmaktadır. Misal olarak söylüyorum, 
Manisa'da bağın dönümünün satış fiyatı 5 ila 10 milyon lira arasında değişmektedir. Parasal ihtiyacını 
karşılamak ve müşteri bulabilmek için, 20 dekar bir yeri olan bir kimse yarısını sattığı zaman müstakil tapu 
verilebilmelidir. Geçerliliği açık olan hususlarda gerekli hükümler getirilmeli, mevcut tapu sicil 
müdürlüklerindeki personel eğitimden geçirilmeli, vatandaşın işinin kolaylaştırılması, sağlanmalıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, 1989 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin hayırlı 
olmasını temenni eder, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Konya)- Müsaade ederseniz söz almak istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi var. Saat 20.00'de de 
çalışma süremiz doluyor. Bu itibarla, ara vermeden bitinceye kadar çalışmalara devam edilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Teşekkür ederim. 
 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) – Sayın Bakanın süresi ne kadar efendim?  
 
BAŞKAN- Sayın bakanın söz süresi 15 dakika efendim. 
 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt)- Sayın Bakan çıkmışken, meteorolojiyi de konuşsun, bitsin. 
 
BAŞKAN- Olabilir. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Konya)- Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri; grupları adına 
konuşma yapan arkadaşlarımızın konuşmalarının bir değerlendirmesini yapacak olursak, konunun önemi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Gerçek şu ki, hakikaten insan ve toprak ilişkileri vazgeçilmez ve insanın 
tabiatında olan bir tutkudur. O nedenle ben, fazla zaman almamak için, konuşmacı arkadaşlarımızın buradaki 
konuşmalarından bazı sorular çıkardım, onlara kısaca cevap arz etmek istiyorum. 
 
Sayın Cemal Şahin, "Kadastro çalışmaları bitmemiştir" şeklinde bir beyanda bulundu. Ülkemizde kadastro 
hizmeti ellidört yıldan beri devam etmektedir. Günümüze kadar şehir ve köylerde toplam 245 bin 



kilometrekarelik alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Kadastroya konu olacak toplam alan 417 bin 
kilometrekaredir.  
 
Buna göre 172 bin kilometrekarelik bir alanın kadastrosu yapılmamıştır. 3402 sayılı kadastro Kanunu gereğince 
hazırlanmakta olan ana plana göre, kadastronun sekiz ila on yıl içerisinde biteceği tahmin edilmektedir. 
 
Takdir ederseniz ki, tapu kadastro hizmetleriyle ilgili olarak yılda on milyonu aşkın vatandaş bu kuruma 
müracaat etmektedir. Birbuçuk milyondan fazla tapu işlemi ve bir milyona yakın parselin kadastro tespiti 
yapılmaktadır. Hak ve menfaatler konusunda bu önemli hizmetlerin yürütülmesi sırasında şikayetlerin olması da 
doğaldır. Şikayetlerin önemle üzerinde durulmakta ve bu konuda idarî ve yasal tedbirler zamanında alınmaktadır. 
 
Teftiş kurulunun takviyesi amacıyla yirmi kadro için Kasım 1988 tarihinde müfettiş yardımcılığı sınavı açılmış 
ve bugünlerde de neticesi alınıp atamalar yapılacaktır. 
 
Şikayetlerin azaltılması, önlenmesi için şu tedbirleri de almış bulunuyoruz:  
 
Tapu işlemlerinde iş takipçiliğine ve aracılığa son verilmesini istiyoruz.  
 
Belli istisnalar dışında akit şahitliğini kaldırmış bulunmaktayız. 
 
Müdürlük sayısı, işlemleri günlük karşılayacak kadar artırılmış bulunmaktadır.  
 
İşlemler basitleştirilmiş, sözlü istem sistemi getirilmiştir. 
 
Habersiz ve gizli denetim sistemi yaygınlaştırılmıştır.  
 
İpotek işlemlerinde kolaylık sağlanmıştır.  
 
İhbar ve şikayetlerin üzerine cesaretle gidilmiş, kusurları tespit edilen memurlar görevlerinden alınmış ve görev 
yerleri değiştirilmiştir. 
 
Bu vesileyle, kadastro çalışmalarımızda, bu aldığımız tedbirlerle etkinliğini her geçen gün biraz daha 
görmekteyiz. İkinci soru, hedeflerin tutulamadığıyla ilgili. 
 
1988 yılında kadastro hizmetlerinde, bu verilen rakamların karşısında-ki, Cemal Bey burada okudular- burada 
kayıtlarda görünmeyen, tapu ve fen işi için 272 bin müracaat olmuştur. Ayrıca, arazi toplulaştırması için 48 217 
dönüm, afet için 1 195 dönüm, yenileme için de 81 076 dönüm arazi üzerinde çalışılmıştır. Bunlar kayıtlarda 
görülmeyen kısımlardır ki, bunu da takdirlerinize bırakıyorum. 
 
Buna rağmen, 1989 yılı hedeflerimiz; harita yapımında 13 476 kilometrekare, köy ve şehir kadastrosu için 6 000 
kilometrekare, yenileme için de 100 kilometrekare civarında olacaktır. 
 
Üçüncü olarak değindikleri nokta, özel sektörle ilgili olan konu idi. Yine takdir ederseniz ki, özel sektöre bu 
konuda da hükümet programımızda yer verilmiştir. Geçen dönem içerisinde, beş ilçemizin belediye sınırları 
içerisindeki alanın sayısal haritasının yapımı için, 6 000 kilometrekarelik bir kısmın haritasının yapımı işinin 
ihalesi yapılmış ve bunlar basan ile bitirilmiştir. Biz, özel sektörle bu ilişkilerimizi devam ettirmeye kararlıyız. 
 
Konuşmalarında geçen diğer bir konu da, imar affı ve tapu tahsis belgeleriyle ilgili idi. Verilen tapu tahsis 
belgelerinin sayısı 320 379; verilen tapu senedi ve hazırlanan tapu sayısı da 315 158 olmuştur. 3290 sayılı 
Kanuna göre, belediyeler ilave çalışmalar yapmaktadır ve bu rakamın artması da mümkündür. 
 
Değindikleri diğer bir konu da, GAP bölgesiyle ilgilidir. Biz, GAP bölgesiyle ilgili bütün kadastro 
çalışmalarımızı bitirdik. 300 tane köyün kadastro işi tamamlanmıştır. GAP bölgesinde herhangi bir sorun yoktur. 
 
Sayın Abdürrezak Ceylan'a teşekkür ediyorum; zira kendisi, tapu ve kadastro için gayet güzel sözler söyledi ve 
aynı zamanda bu konuda bir fon kurulmasını destekleyeceklerini vaat ettiler. Bizim düşündüklerimize tercüman 
oldular, teşekkür ediyoruz. 
 
Sayın Hasan Zengin, yabancıların mülk edinmesiyle ilgili 3278 ve 3029 sayılı kanunlardan bahsettiler ve 
bunlarla ilgili olarak sorular sordular. Elimdeki notlarla bunları da sizlere kısaca arz edeyim: 3029 ve 3278 sayılı 



kanunlara göre yabancı uyrukluların Türkiye'de satın aldıktan gayrimenkullerin toplam olarak cinsi, değeri ve 
illere göre dağılımı şöyledir: 
 
Alanın Uyruğu: Suudi Arabistan; bina adedi 9, yüzölçümü 5 184 metrekare, arsa adedi 19, yüzölçümü 154 405 
metrekare.  
 
Kuveyt; bina adedi 2, yüzölçümü 566 metrekare, arsa adedi 8, yüzölçümü 8 664 metrekaredir. 
 
Birleşik Arap Emirlikleri için alınan bina yok, yalnız arsa adedi 14, yüzölçümü 100 364 metrekaredir. 
 
Sayın Hasan Zengin hisseli araziler konusuna değindiler. Daha evvelce, Sayın Zengin, 18 Şubat 1988 tarihinde 
burada gündem dışı bir konuşma yaparak, aynı konuyu daha detaylı olarak dile getirmiş ve kendisine ilgili bakan 
tarafından da cevap verilmiştir. Eğer arzu ederlerse, kendilerine tekrar yazılı olarak cevap verebilirim. 
 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Sorusu olan arkadaşlarımı tespit ediyorum: Sayın Ali Haydar Erdoğan ve Sayın Veli Aksoy. 
 
Soru sorma ile ilgili isim alma işlemi bitmiştir. 
 
Buyurun Haydar Bey. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul)- Efendim, 1988 yılı bütçesi görüşmelerinde, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile ilgili olan Devlet Bakanı Sayın Nihat Kitapçı'ya, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili 
sorular sormuştum.  
 
Bunlar: Hakar, bilgi işlem merkezi otomasyon çalışmaları, Çukurova Projesi, usulsüzlük ve yolsuzluklar kadro 
eksikliği, vekaleten yürütülen müdürlükler mal sahiplikleri siciliyle ilgili çalışmalar ve orman kadastrosuyla, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün birleştirilmeleri hakkındaki çalışmalardı. 
 
Sayın Devlet Bakanı Nihat Kitapçı, sözlü cevap veremeyeceklerini, yazılı olarak cevap vereceklerini, bana bu 
kürsüden söylemişlerdi. Ne yazık ki, bugüne kadar henüz cevap almış değilim.  
 
Acaba, PTT hizmetlerinde bir aksama mı oldu, yoksa kadro eksikliğinden, daktiloya çekecek bir hizmetli mi 
yoktu? Bunların cevabını bekliyorum efendim. 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Aksoy, buyurun. 
 
VELİ AKSOY (İzmir)- Sayın Başkanım, izninizle Sayın Bakandan öğrenmek işitiyorum. 
 
İmar Affı Yasası çıktıktan sonra-sanıyorum Sayın Bakan da öyle dediler- 315 358 adet tapu tahsis belgesi 
verdiklerini söylediler. 
 
Şimdi sorum şu:  
 
Gecekondu bölgelerinde Hazine veya belediye arsa veya arazileri üzerinde yapılmış olan gecekondulara verilmiş 
olan resmî tapu sayısı kaçtır? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim.  
 
Sayın Bakan, hazır mısınız sorulara cevap vermeye efendim? 
 



DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Konya)- Evet. 
 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 
 
TENEKECİ (Konya)- Sayın Ali Haydar Beyin sormuş olduğu soruya kısa bir cevap arz edeceğim: 
 
HAKAR projesiyle, harita ve kadastro hizmetlerindeki yetmezlik ve darboğazların belirlenip, kaynakların en 
uygun biçimde kullanılmasını sağlamak suretiyle, Türkiye kadastrosunun kısa zamanda bitirilmesini amaçlayan 
ve TÜBİTAK koordinatörlüğünde yürütülen harita, kadastro reform projesinde yer alan konuların birçoğu 
uygulamaya konulmuştur. 
 
Uygulamaya konulan hususlar aşağıdadır: 
 
1. HAKAR projesi çalışmaları içerisinde yer alan Kadastro Kanunu Tasarısı, Yüce Mecliste kanunlaşarak 10 
Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu suretle, kadastroda, köy ve şehir alanlarında süregelen farklı 
uygulamalara son verilmiş ve uygulamaya yeknesaklık kazandırılmıştır. 
2. Ülke kadastrosunun kısa zamanda bitirilmesi için, özel sektör kapasitesinden de yararlanılması hususu dikkate 
alınmış ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile gereken yasal düzenlemeler yapılmış olup, hazırlanan ihale, 
yönetmelik ve şartnameleri yürürlüğe konulmuştur. Bu uygulama ile, 1988 yılında 5 bölgede toplam 600 bin 
hektarlık alanda nirengi sıkıştırılması işi ile, 5 ilçenin 18 831 hektarlık belediye sınırlan içinde kalan alanda da 
topografik kadastral harita yapımı işi özel sektöre ihale edilmiştir. 1989 yılında ise, yaklaşık 678 bin hektarlık 
alanda, nirengi sıkıştırılması işinin özel sektöre yaptırılması da planlanmıştır.  
 
Üniversite, meslek odası ve ilgili kamil kuruluştan temsilcilerinin katıldığı geniş tabanlı bir kurulda, HAKAR 
projesinde görülen, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği hazırlanarak 31 Ocak 1988 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, harita hizmetlerinde üretilen bilgi ve belgelere 
standart getirilmiş; ayrıca, mükerrer ve nitelik dışı uygulamalara son verilerek, toprağa getirilecek her türlü 
hizmetlerde, altlık olacak tek tip harita üretimine geçilmiş bulunmaktadır. 
 
Kadastro Kanununda yer alan ana planla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Ülke kadastrosunun, bu hesaplara 
göre 8-10 yıl içerisinde bitirilmesi hedef alınan bu ana planda öngörülen kaynakların sağlanması halinde 
uygulama başlatılacaktır. 
 
İlgili üniversitelerle işbirliği ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. Özellikle harita kadastroda ölçme 
sistemleri ve bilgi depolama konularında ilgili üniversite öğretim üyelerinin katılımı ile seminerler 
düzenlenmektedir. Ayrıca, yurt dışı eğitim kurumlan ve meslekî kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütülmekte 
olup, Uluslararası Ölçmeciler Birliğinin kadastro ölçmeleri ve arazi düzenlemeleri ile ilgili 7 nci komisyonun, 
1989 yılı toplantısının Türkiye'de yapılması da kararlaştırılmıştır.  
 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, eğer uzun sürecekse yazılı cevap verin efendim. 
 
Çünkü, bu soru-cevap şeklinde olmuyor. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Devamla)- Daha evvel Sayın Bakandan istemişler; çünkü 
sorulan soru, büyük bir çalışma neticesi hazırlanabilecektir Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Onu yazılı cevaplandıralım o zaman. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul)- Yazılı olabilir Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- O halde, Sayın Bakan yazılı cevaplandırsın. Zaten sorunun cevabı da hazırlanmış vaziyette.  
 
Diğer soruya geçelim efendim; postada bir gecikme yok. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Devamla)- Peki efendim.  
 
BAŞKAN- Sayın Kitapçı Sağlık Bakanlığına gidince bir aksama olmuş efendim. 
 



Evet efendim ikinci soruya geçelim. 
 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (Devamla)- Sayın Veli Aksoy'un sorusuna cevap: 320 bin tapu 
tahsis belgesi verilmiş; fakat, bunlara verilen tapu miktarını size yazılı olarak bildirelim efendim; burada 
kayıtlarda bulamadım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ile 1987 Yılı Kesinhesap Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.  
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum, buyurun: 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yılı Bütçesi 
 

A – CETVELİ 
 

Program 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 485 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 77 381 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 900 960 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 83 826 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiştir.  
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Mali Yılı Kesinhesabı  
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 Mali Yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza, sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul Edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 
 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

İptal eden 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 

2 194 106 000 2 019 071 137  175 034 863  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve 
Fotoğrametri 

27 937 379 375 28 062 122 623  461 352 262 586 095 510 



Çalışmalarının 

Yürütülmesi 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan 

Transferler 

2 328 970 000 2 362 339 689   33 369 689 

 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel Ödeneklere İlişkin 
Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

78 527 002 14 956 771 63 570 231   

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

Genel Toplam 32 538 982 377 32 458 490 220 63 570 231 636 387 125 619 465 199 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Böylece, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 yılı Kesinhesabı ile 1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı 
kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçesi ile 
1988 malî yılı kesinhesabı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını 
sırasıyla okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan, Anavatan Partisi Grubu adına Gaziantep 
Milletvekili Hikmet Çelebi; aleyhinde, İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan; üzerinde, İstanbul Milletvekili 
Hayrettin Elmas.  
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk; buyurunuz. 
 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi ve Tapu Kadastro sayın mensuplarını Parti Grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet götüren önemli 
kuruluşlarımızdan biridir. Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi için, tapu kadastro hizmetlerinin en iyi 
şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Tapu kadastro; kalkınma planlamasında, yönetimde, kent planlama ve 
uygulamasında, toprak düzenleme ve çeşitli bayındırlık projelerinin uygulanmasında, vazgeçilmez araç 
niteliğindedir. Türkiye kadastrosu da bu hizmetler için üretilmek zorundadır. Kendisinden beklenen verileri 
doğru, düzenli ve hızlı verebilmesi gereklidir ve bunu gerçekleştirdiği oranda görevini yapmış olur. Gelişen 
toplum ihtiyaçlarına koşut olarak, kendisinden beklenenlere yanıt verdiği oranda da değer ve önem kazanır. 
 
Bu bakımdan, tapu kadastro hizmetlerinin, diğer hizmet sektörleriyle çok yakın bir ilişkisi vardır. Bu konuda bir 
inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin altyapısını teşkil ettiği görülecektir. 
 
Ulaştırmaya yönelik hizmetler, orman çalışmalarına yönelik hizmetler, sanayi ve ticaret faaliyetlerine yönelik 
hizmetler, kültür ve turizme yönelik hizmetler millî emlAk faaliyetlerine yönelik hizmetler, maliyeye dönük 
hizmetler, kredi teminatı bilgileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve yatırımlarına yönelik hizmetler, 
doğrudan halka yönelik hizmetler, harita üretimi hizmetleri, yargıya yönelik hizmetler, belediyelere yönelik 
hizmetler, tarım reformuna yönelik hizmetler, bayındırlık ve iskan faaliyetlerine yönelik hizmetler. Bu kadar çok 
hizmet sektörüyle ilişkisi olan Tapu Kadastronun, bu hizmetlerin yararlılığını ve değerini sürdürebilmesi için 
izlenmesi, taşınmazlarda oluşan değişikliklerin plan ve belgelere aktarılması gereklidir. 
 



Oysa, Türkiye kadastrosunun izlenebildiğini söyleyebilmek güçtür. Yerel olarak, özellikle şekil ve cins 
değişiklikleri, sadece ilgililerin başvuruları sonucu izlenmektedir, özellikle, hızlı kentleşme süreci içindeki 
ülkemizde, çok hızlı oluşan taşınmazlar üzerindeki değişikliklerin büyük kısmı izlenememektedir. Merkezde 
izleme ise, hem kütüklerde hem de planlarda hiç yapılamamaktadır. 
 
Bu itibarla, Türkiye'deki kadastro çalışmalarının bir ölçüde yenilenmesi sorunu da karşımızda durmaktadır. 
Yenileme çalışmaları hakkında ne gibi yasal tedbirler alındığı, ne gibi çalışmalar yapıldığına dair sorumuz, bu 
nedenle, ilgililerden cevap beklemektedir. 
 
Bir hukukçu olarak, ayrıca bir değerlendirme daha yapmak istiyorum. Bugün, hukuk davalarının yüzde 60'ı, ceza 
davalarının da yüzde 50'si gayrimenkul ihtilaflarından doğmaktadır. Türk toplumu, doğası ve töresi gereği, 
toprağa büyük değer vermektedir. Kentlerde yaşayanların bir ev sahibi olması, kırsal alanlarda yaşayanların bir 
toprak sahibi olması toplumumuzun genel arzusudur. Bir karış toprağın hesabı bile yapılmaktadır. Dolayısıyla, 
bu ihtilaflar, bu alakadan ve aynı zamanda kayıtların eski ve yeterli olmamasından doğmaktadır. 
 
Oysa, modern devletlerde toprakla ilgili ihtilaflar, diğer davalara oranla çok daha az miktarlardadır. 
 
Türkiye kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların azalmasına ve mahkemelerdeki işlerin azalmasına 
yargının da süratlenmesine imkan sağlayacaktır. 
 
Türkiye, uzun senelere rağmen, kadastrosunu halledememiştir. Konulan hedeflere de hiçbir zaman 
ulaşılamamıştır. Bizim için endişe verici husus, yıl içinde dahi verilen hedeflerin bile, çoğu kez 
tutturulamamasıdır. Bu hedefler niye tutturulamıyor; bunun muhasebesini iyi yapmak zorundayız. ANAP 
hükümetleri, kadastro çalışmalarının sekiz yıl içinde bitirileceğini ileri sürüyor. Biz de diyoruz ki, hangi süratle, 
hangi bütçe imkanlarıyla?.. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda 2 milyon tapu işlemi ve 1 milyona yakın kadastro parseli tespitini 
gerçekleştirmektedir. Buna örnek olarak, 1988 yılında 2 milyon 82 bin tapu işleminin yapıldığı ve 1989 yılında 
da, 30.12.1989 tarihine kadar 2 milyon 250 bin tapu işleminin yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu işlemlere 
karşı, 1988 yılında 158 milyar lira, bütçeye (tapu harçları olarak) tahsilat yapılmıştır. 1989 yılında da bu 
meblağın 240 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Buna mukabil, bu genel müdürlüğe, bütçeden, 1989 yılında 83 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Ayrılan bu ödenek 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerini karşılayacak nitelikte değildir. Aynı eksiklik 1990 yılı 
bütçesinde de görülmektedir. Türkiye'deki enflasyon nazara alındığında, bu genel müdürlüğün bütçesinin 
devamlı yerinde saydığını söylemek aşırı bir iddia olmasa gerekir, öyle ise, bu genel müdürlük nasıl hizmet 
üretecek, kadastronun belirli sürede tamamlanmasını nasıl sağlayacaktır veya verilen hedeflere nasıl 
ulaşılacaktır? Bu hususlar, Sayın Bakanın izahına kalmaktadır. 
 
Yine de, Hükümetten, kadastronun bir an evvel bitirilmesi için, gerekli tedbirlerin alınmasını ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün desteklenmesini beklemekteyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, birçok il ve ilçede, tapu kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı yerlerde çalıştıklarını 
görmekteyiz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilmesi için ciddi 
tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. Geçen yıl Tapu Kadastro bütçesinde, Grubumuz adına konuşan rahmetli 
arkadışımız Abdurrezak Ceylan'ın-ruhu şAd olsun- tapu kadastro fonunun kurulmasına dair teklifi vardı; bu 
teklifi yinelemek istiyorum. Fonlarla devleti idare etmeye alışmış bir Hükümetin, esas ihtiyaç duyulan bir 
konuda, yani kadastro hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için fon tesisinde geç kalması, bir ihmalkarlıktır. 
Bu konuda da Sayın Bakanın düşüncesini öğrenmek istiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki kadastro faaliyetleri incelendiği zaman, memleketimizin il ve ilçe belediye 
sınırları içinde yüzde 88'inin bitirildiği, buna mukabil kırsal alanda (yani köylerde) yüzde 60'ının tamamlandığı 
görülmektedir. Her bütçe döneminde, bu konuda ağır eleştiriler yapılmıştır. Sırası gelmişken, özellikle burada, 
HAKAR Projesine kısaca değinmek ve bazı hususların açıklanmasını istiyorum. 
 
Bilebildiğimiz kadarıyla HAKAR Projesi, harita ve kadastro hizmetlerindeki yetmezlik ve darboğazları 
belirleyerek, kaynakların en uygun biçimde kullanılmasını sağlayarak, Türkiye kadastrosunun en kısa zamanda 
bitirilmesini amaçlayan, TÜBİTAK koordinatörlüğünde yürütülen bir projedir. Bu projenin, kanun, ihale, 
yönetmelik, şartname, büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerinin yürürlüğe 
sokulduğu da bir gerçektir. 



 
HAKAR Projesi esasları çerçevesinde hazırlandığı ileri sürülen anaplan çalışmaları; tapu kadastro hizmetlerinin 
ve müdürlüklerinin reorganizasyonu; tapu ve kadastro işlerinin özel sektöre devri; harita bilgi sistemi kurulması 
gibi konularda niye uygulamaya geçilememiştir? Yoksa, bu projenin uygulanmasından vaz mı geçilmiştir diye 
merak ediyor, Sayın Bakandan açıklama bekliyoruz. Temennimiz, gerekli kaynaklar sağlanarak, bu projenin 
uygulamaya konulması için, gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de kadastro çalışmaları, uzun yıllar ayrı yasalara dayalı olarak, (Yani, 2613 ve 766 
sayılı yasalara dayalı olarak) ayrı örgütlerce ve ayrı sayılabilecek yöntemlerle, şehir kadastrosu ve tapulama 
biçiminde sürdürülmekte idi. Aslında, tapulama ve kadastro çalışmaları, nitelik, amaç ve yöntem bakımından 
ayrı düşünülemeyecek çalışmalardır. 3402 sayılı Kadastro Yasasının, bu iki yasayı birleştirmek amacıyla 
çıkarıldığı iddia edilebilirse de, bu yasa, orman dışına çıkarılan alanlarda, Hazine mülkiyetindeki yerlerde, imar 
ve ihya yapılan topraklarda, zilyetlikten sınırsız gayrimenkul edinme hakkını, 21.11.1981 tarihinden önceki vergi 
kayıtlarına dayanarak getirmektedir. Kadastrodan ziyade, mülk edinmeye yönelik, siyasî amaçlı bir yasa olduğu, 
ihtilafları azaltacağına artırdığı bir gerçektir. Biz, yasanın bu yönü üzerinde durmak istemiyoruz. Yasanın bizi 
ilgilendiren tarafı, orman kadastrosunu niye düzenlemediğidir. Kadastronun, ayrı yasa ve ayrı örgütlerce 
yürütülmesi, önemli ölçüde israf kaynağı olduğu gibi, kadastronun bütünlüğü ilkesine de ters düşmektedir. 
Ayrıca, tapu idaresiyle orman idaresini, en önemlisi de, vatandaşları bu idarelerle karşı karşıya getirmektedir. 
Orman kadastrosu hakkında, Hükümetin ne düşündüğünü de, bu sebeple öğrenmek istiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, kadastroyu, kentleşmeyi, konut problemini, fakir fukarayı ilgilendiren en önemli 
sorunlarımızdan birisi de, gecekondu meselesidir. ANAP Hükümeti bu meseleye, sözde acil çözüm getirerek 
"Gecekondu Yasası" ismiyle maruf, 2981 sayılı İmar Affı Yasasını çıkarmış ve hukuk literatürüne de, tapu 
belgesi olduğunu iddia ettiği, tapu tahsis belgesini sokmuştur. Vaktimizin sınırlılığı nedeniyle, biz bu yasanın, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü ilgilendiren yönü hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Yasaya göre, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, uygulama alanlarının kadastrosunu yapacak, tahsis belgesini verecek, sonra da 
bunları tapuya dönüştürecektir. Türkiye'de, 575 bin gecekondu, 1 milyon 250 bin kaçak yapı olduğu 
açıklanmaktadır. 
 
Şimdi, ilgili Bakana soruyoruz: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 1989 senesinde, kaç bin parselin kadastrosunu 
yapmıştır? Kaç bin kişiye tapu tahsis belgesi vermiştir? Kaç bin tapu tahsis belgesini tapuya dönüştürmüştür ve 
bu tapuya dönüştürme işlemi kaç senede tamamlanacaktır?  
 
Sayın milletvekilleri, birçok Batı ülkesi, kadastro çalışmalarında, bilgisayar teknolojisini geniş çapta 
kullanmaktadır. Bilgisayara dayalı modern teknolojinin uygulamaya en müsait alanlarının başında, kadastro 
hizmetleri gelmektedir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de, bilgisayara dayalı hizmetlerin yürütülmesi, 
memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, Türkiye çapında uygulamaya geçilmesi arzu edilmektedir. Bu 
bakımdan, gerekli yazılım ve donanım bir an önce sağlanmalıdır. 
 
Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, süratle iyileşme görülmekte; ancak, bu hizmeti yürüten personelin, 
yasal sorumluluklarına karşılık, maaşlarının çok az olduğu da gözlenmektedir. Bir tapu sicil müdürünün yaptığı 
hatayı, ancak mahkeme düzeltebilir; doğacak zarardan ise memurlar şahsen sorumludur. Hakları belirleyen ve 
mülkiyet haklarının güvencesini sağlayan bu kurumun personeline, yeterli maddî destek sağlanmalı ve taşıdığı 
sorumluluğa uygun ödeme yapılmalıdır. 
 
21.10.1989 tarihinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir fotoğraf alım uçağının Suriye jetleri tarafından 
düşürülmesini, düşmanca bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Silahsız ve savunmasız bu uçağımızın 
düşürülmesini ve 5 vatandaşımızın şehit edilmesini, büyük bir üzüntü ile kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalıdır. Suriye nezdinde, bu menfur cinayetin 
faillerinin cezalandırılmaları sağlanmalıdır. Keza, adil bir tazminat ödenmesi temin edilmelidir. Bu konuda, 
Hükümetin, Türk onuruna yaraşır şekilde alacağı kararların destekçisiyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 yılı bütçesinin, 
memleketimize hayırlı olmasını diliyor, mensuplarına ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Haydar Erdoğan; buyurun. (SHP 
sıralarından alkışlar) 



 
SHP GRUBU ADINA ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
İki senede dört bakan değiştiren bir kurum bütçesi üzerinde konuşmanın zorluğunu biliyorum. Bu nedenle, 
kurum mensuplarının bağışlamasını diliyorum. Çağdaş anlayışta insanla-toprak özdeşleşmiş, varoluştan bu yana 
yaşam biçimlerine göre değerlendirmek, ayırmak mümkün olmamıştır. Üretim aracı olmaktan soyutlanamadığı 
gibi, her geçen gün bu özelliği daha fazla artmış ve temel işlevi olduğu yadsınamaz olmuştur. Köktenci bir 
değişim ve planlı bir anlayışla bakılmadığı takdirde, günümüzde görülen, ancak tapu işlemi yapan bir kurum 
olmaktan öteye gidemeyecektir. İşte bu nedenledir ki, kalkınmanın temelinde üretim aracı olarak ele alınmalı, 
kuruluşun yetersizliği, ülkenin içinde bulunduğu çarpıklıkla eş değerdedir. O halde, hangi partiden olunursa 
olunsun, iktidara gelenlerin çağdaş anlayışın yerleştirilmesi ve temelden yapısal, köktenci değişikliklerin 
yapılması gerekir. 
 
1990 yılı bütçesi ve anlayışıyla, Türkiye'de harita ve kadastro yapmak mümkün değildir. Köklü değişim ele 
alınmadığı için ayrılan ödeneğe bakıldığında, 30 milyarlık yatırım görülecektir. 10 milyarı yine personel vesaire 
giderleri olarak, kalan 20 milyarla çağdaş kadastro ve tapu hizmeti yapılabileceği, güncelleştirilebileceği 
mümkün müdür? 
 
Sorun, kuruluşun hedeflerini gerçekleştirememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için kurumda yapısal değişim 
yapmak, çağın koşullarına uygun üretim aracı olması nedeniyle kurumsal değişim yapmak, yasal 
düzenlenmelerin gerçekleşmesini sağlamakla olur. 
 
Kurumda, bütçe olanaklarını nazara alarak yıllık hedef belirlendiğine göre, sözünü ettiği kadar kadastronun 
güncelleştirilemediğinden ve önemli ölçüde artmış olduğunu da söylemesi, abartılmış bilgiden öteye 
gidememektedir. 
 
Eleştirilerimizle birlikte önerilerimizi de sunmak istiyoruz: Kadastro ve harita da senelik hedef belirlemek 
demek, ülkenin gelişmesine engel olmak demektir. Bu anlayışın değişmesi, seneler sonrasına hizmet veren 
kurum anlayışının getirilmesi önkoşul olmalıdır. 1990 programında hedefi sordurmamız üzerine, Sayın Bakanın 
verdiği bilgilere göre, uzun vadeli hedef belirlemeden neden vazgeçildi? Kurumun çalışmadığı, 
gerçekleştiremediği ortaya çıkınca, günlük yaşam biçimi hedef mi oldu? Anlaşılan şudur: Gerçekleşme küçükse, 
bunu büyültmenin yolu, hedefi küçültmek ve kısa vadeli olmasını sağlamaktır. Haritada yüzde 90 hedef 
gerçekleştirilmekte, kadastroda gösterilen, programda gösterilen 5 000 kilometrekarelik ilk tesis kadastronun, 
yüzde 17'si-peşinen kabul edilen- hatalı olacağına göre, bu şu demektir; 850 kilometrekarelik alandan dolayı 
vatandaş anlaşmazlıklarla karşı karşıyadır. 
 
Eleman artmış, bedel artmış olmasına rağmen projeksiyon düşmüşse, hedef düşmüş demektir. 
 
350 bin parselde değişiklik işleri yapılacağı hedeflenmiştir. Bu, talebe bağlı bir olaydır; planlı olamaz. 50 bin 
parselde imar affı çalışmaları hedeflenmiştir. Şunu soruyorum: 2981 sayılı Yasaya göre, bu hizmetler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün müdür? İmar affı çalışması yapıyorum demek yanlıştır. Zira bunu, İmar 
Yasasının 18 inci maddesi gereği, belediyeler yapmaktadır. Sizin yaptığınız, işlemdir. Yok, kadastro yaptı iseniz, 
belediyeler için yaptınız demektir. Belediye hudutları içindeki çalışmaları, kendilerine ait olmamakla beraber, 
bunu planda göstermesi yanlıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bunu nasıl üstleniyor? Üstleniyorsa kim 
adına üstleniyor? Bundan sonra da üstlenecek midir? Her nedense, gerçekleşme küçük olduğundan, hedef 
devamlı küçültülmüş, hedef yanında yapılan harita ve kadastro işlemleri kendiliğinden büyük bir gerçekleşme 
göstermiştir. 
 
Yukarıda belirttiğim gibi, bu hususta Tapu ve Kadastronun da üstüne yoktur. Şehir kadastrosunun yüzde 50'si 
tamamlanmış, yüzde 44'ü hizmet bekliyor. Bunu büyütmenin yöntemi, belli bölge ve şehirleri alarak, 
gerçekleşmeyi yüzde 88 gibi gösterebilmektir. Başkalarını aldatmak kolay, ama bizi, zannediyorum ki, kurum 
elemanları aldatamadılar. 
 
Kadastro bitmiş ise yüzde 30 değiştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, imar haritasıyla kadastro haritasının 
birbirini tutması gerekir, tutmadığı takdirde bir yanlışlık vardır; o da kadastro haritalarından doğmuş olduğuna 
göre,-bunu peşinen kabul ediyorsunuz- imarı düzeltmek mümkün değildir. İşte, şehirlerimize baktığımızda, imar 
uygulamalarının çoğu, ilk kadastro tespit ve haritalarından kaynaklanmaktadır. İşte çağa uygun kadastro, çağa 
uygun kentleşme buradan doğmuştur. 



 
Köy kadastrosunun yüzde 56'sı bitirilmiş, yüzde 44'ü beklemektedir. Burada orman ilişkili köyleri çıkarmak 
mümkün değildir. Göreviniz hizmet yapmaktır, yapamıyorsanız hiç değilse yanıltmayınız. Zira, orman köylerini 
çıkartarak, gerçekleşme oranını yüzde 84 gibi göstermek zaafı nereden geliyor? Köy kadastrosundan orman 
köylerini çıkartamazsınız. Çıkarttığınızı varsayalım; buna göre, 36 bin köyden 20 bin tanesinde bitmiş veya 
devam ediyor, kalan köy sayısı 16 bin. Kadastrosu biten veya devam eden köyden üçte biri gene hizmet bekliyor; 
bu sayı 6 500. Demek ki, toplam 22 500 köy gene hizmet bekliyor, işte size örnekleriyle verdim. 
 
Bu anlayışla hedefi devamlı küçültmüş, kadastronun bitirilmesi süresi de her geçen gün bir o kadar artmıştır. 
Üretim her yıl 1/2 oranında düştüğüne göre, kadastronun bitirilmesi süresi bir o kadar uzamaktadır. Üretim aracı 
olarak kabul edildiğine göre, bunu statik değil, dinamik bir olay olarak kabul edip, bitirme diye bir olayı peşin 
olarak düşünmek de yanlıştır. Zira, toprağı kullananlar sürekli değişmektedir. 
 
Tapu sicilleri üzerinde, çeşitli nedenlerle, meydana gelen hataların idarî yoldan düzeltilmesi mümkün 
olmamaktadır. Kadastro sonucu belirtilen hata oranı yüzde 25 olmayıp, yüzde 17 olduğunu kabul etsek bile; 
birincisi, kadastro yapılırken hata yapılıyor. İkincisi, kadastro yapıldıktan sonra, vatandaş, hatadan dolayı 
mahkemeye başvuruyor. 
 
Sorun şudur: İdare, anlaşmazlık olduğunda, hatayı çözüyor mu, yoksa mahkemeye mi gönderiyor? Hal böyle ise, 
600 bin parselde yapılan hizmette 100 bin hata vardır. Çözüm için mahkemeye gidildiği takdirde, her parselin en 
azından iki tane tarafı vardır. Demek ki, 600 bin parselden dolayı 200 bin kişi davalı ve taraf olmak 
durumundadır. Kaldı ki, 2859 sayılı Yasaya göre kaç köy ve mahallede yenileme yapılmıştır; sayısı bizce 
bilinmemektedir. 
 
BAŞKAN- Sayın Erdoğan 2 dakikanız var, kapsamlı bir hazırlığınız var, onu gördüm... 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Efendim, benim kişisel söz hakkım var, rica etsem onu verir misiniz, 
kullanayım? 
 
BAŞKAN-- Yazık ki, o imkandan mahrumuz, malumu Aliniz, sırasında görüşebilirsiniz. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Bitirmeye çalışayım. 
 
Tapu işlemlerinde basitleştirme ve çabuklaştırma vardır; yasal yolları sağlanmıştır. Kadastro çağa uygun 
yapılamıyor; bilgi sistemiyle, kartoteksiyle, veriler, yöntemler, eskiyi devam ettirmekten başka hiçbir şey 
değildir. Kadastronun görevi yasal çalışma değildir; bu, bildiğim kadarıyla yasamanın görevidir. 
 
Dileğim, hizmet bekleyen yerlere eleman ve müdüriyetlerin çoğunun götürülmesi ve vekaleten yürütülmelerin 
ortadan kaldırılmasıdır. 
 
Personel atamalarıyla ilgili olarak, 1987 yılında, "Atamalar ve ter filer neye göre yapılıyor? Yönetmelik halen 
neden yapılmamıştır?" diye sormuştum. Yoksa, gene "lojman yok diye atama yapamıyoruz" diyecek misiniz? 
 
Otomasyon uygulamalarının yapıldığı altı- yedi şehirde bilgisayar bulunması, otomasyona geçilmiş olduğuna 
karine bile teşkil etmez. Bir sene evvel söylediğim gibi, bu çalışmayla kadastro bitmiş sayılırsa, mikrofilm 
çalışmalarının 1 700 yılda bitirilebileceği anlaşılmaktadır. 
 
Bunu söylememin riskini "8 senede biz bu işi bitiririz" diyen ANAP iktidarının 6 senede yaptığı ortada. 
Otomasyon diye bir şeyin olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Neyin yapılmış? Mal sahipleri sicilinin mi, 
yoksa personelin mi? 
 
Etibanka yaptırılan mikrofilm çalışmaları devam ediyor mu? Ediyorsa kaç milyon ödenmiştir? 
 
1984 yılından bu yana Ege Üniversitesine ne ödenmiş, karşılığında ne yapılmıştır? 
 
Mal sahipleri sicilini tutmak yeterli midir? 
 
Yapı değişikliği olmadığına göre, bilgisayarlı işlem yapmaya imkan var mıdır? Tapu işlemlerini yapmak 
mümkün müdür? Yasal engel var mıdır? 
 



İzmir'de ne yapılmış? Verilen bedelin tamamı ne kadardır? Kaynak aktarımı var mıdır? 
 
Hukuken geçerli olmadığını söylemiş olmamıza rağmen, vatandaşların milyarlarını önce yeminli bürolara, sonra 
belediyenin milyarlarını özel sektöre aktaran ve vatandaşa umut veren tapu tahsis belgelerinin geçerli olmadığı 
anlaşıldıktan sonra, "Ancak, biz bunları tapu siciline işliyoruz, resmî kurumların arazilerinde yapılan 
müracaatları bilmiyoruz" denmesi, abesle iştigaldir; ama, dört sene evvel bunlarla övünmekten ve cakanızdan 
geçilmediğini unutmayınız. 
 
2981 sayılı Yasa gereği verilen tapu senedi sayıları, hisseli arazilerin müstakil araziye geçirilmesi olayıdır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısaca, proje çalışmalarına değinmek istiyorum. Buraya baktığımızda, Tapu 
Kadastronun daha içler acısı olduğunu göreceğiz. 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde 
Mersin, Adana, Ceyhan ve İskenderun'da kentsel kalkınma projesi çalışmalarına başlanmış; asıl amaç, düzenli 
kentleşmedir. 5.7.1985 gün 85-9627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dünya Bankası ile proje uygulamasına 
karar vermiştir. Ancak, 750 bin dolarlık kredi ile faizi işlemek yoluyla modern teknolojiye geçiliyor diye, 
modern bir alet alınmıştır. Harita çalışmaları bitirilme noktasına getirilmiş, 1989 senesinde yerel seçimler 
kaybedilince, ne yazık ki, Çukurova Kentsel Kalkınma Proje çalışmaları kaldırılmıştır. Buna rağmen neden 
programa alınmış, bilinmez. 
 
Şu anda, Devlet Planlama Teşkilatı muhatap olmamasına rağmen, (belediyelere kaynak aktarılmadığından) sekiz 
aydan bu yana çalışmayan projeden bahsetmek nedir, anlamak mümkün değildir! 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısa adı HAKAR, uzun adı, TÜBİTAK koordinatörlüğünde yürütülen Harita 
Kadastro Reform Projesi de dört aşamalıdır: 
 
1. Önetüt, 
2. Çevre Tasarım, 
3. Ayrıntılı Tasarım, 
4. Uygulama Plan ve Programlarının Hazırlanmasıdır. 
 
İki aşama gerçekleşmiş, diğer iki aşamaya geçilememiştir. Her çalışma HAKAR'a dayandırılmış olmasına 
rağmen, bunu anlamak da mümkün değildir. Zira, bu proje olduğu gibi kalmıştır. Halbuki, Plan Bütçe 
Komisyonunda sorduğum sorularıma, imzanızla gönderilen cevaplarda, "bu aşamaların tamamlandığı" açık ve 
seçik belirtilmekte ve "projenin tamamlandığı" ifade edilmektedir. Doğrudur, TÜBİTAK'ın görevi bitmiştir; 
birincisi, proje gerçekleşemediği için, ikincisi de, TÜBİTAK özelliğini kaybettiği için. 
 
7.11.1989 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşmam ve sorularım üzerine, Sayın Devlet Bakanı 
Saffet Sert, "bütçenin elverdiği ölçüde yapıyoruz. HAKAR Projesi ancak 300 ila 500 milyara gerçekleşebilir. Bu 
nedenle bunu yapamayız" dediler. Komisyon tutanakları burada... Hiç değilse, doğruyu söyleyiniz ve 
programdan HAKAR'ı siliniz. Sistem analizini HAKAR'a dayandırıp hizmetleri geleceğe ve yasal değişikliklere 
bırakmaya hakkınız yoktur. Harita ve Kadastro Bilgi Sistemi Kanunu Tasarısı ne zaman, hangi bakanlığa 
sunulmuş? Gerçek mi? Başbakanlığa verilmiş mi? Şimdi gelelim... 
Sayın Başkan, izin verirseniz?.. 
 
BAŞKAN- Efendim, çok naziksiniz; ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen toparlarsanız iyi olur. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- İzin verirseniz kişisel söz hakkımı... 
 
BAŞKAN- Onun mümkün olmadığını arz ettim. Sayın Erdoğan, aynı kapıya çıkıyor; ama, usulü değiştirmiş 
oluyoruz, ya da usul dışına çıkmış oluyoruz. Buna hakkımız yok. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (Devamla)- Güneydoğu Anadolu Projesiyle, bütün siyasiler, Türk kamuoyu ve 
dünya kamuoyu belli etmeden ilgilenmektedir. Bu projede, Tapu Kadastroyu ilgilendiren, fazla özelliği yokmuş 
gibi gösterilen yönler üzerinde durmak istiyorum: Gerçekte ise tam tersidir. Biz burada, ne Tarım Reformu 
Kanununun, ne de o görkemli tesisin görünüşünü sergileyeceğiz, işte burada, harita ve kadastronun tam işlevi 
nedir, ne yapmamıştır, neyi yapmalıdır; onu ortaya koymak durumundayız. 
 
Bana verilen cevaplara göre, bu kurumun neyi, nasıl, nerede ve ne şekilde yapması gerektiğini, belleklere 
yerleşecek şekilde açıklamak istiyorum. Bölgedeki kadastro, başta Urfa ili olmak üzere, Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu uygulaması sırasında bitirilmiştir. 



 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli görev düşmektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda yeniden düzenleme 
ve sulanacak toprakların, optimum arazi büyüklüklerine göre, işletmelere dönüştürülmesi gerekmektedir. Şehir 
kadastrosunun yüzde 35'i, köy kadastrosunun yüzde 70'i bitirilmiştir. Oysa, bu bölgedeki arazi toplulaştırması, 
yeni bir kadastro olayıdır. Bu anlayışla, değil Türkiye'de kadastroyu, GAP'ı 50 senede bitirmek mümkün 
değildir. 
 
Bu nedenle, ortaya çıkan verilerin çözülmesi, işlenmesi, arşivlenmesi, sergilenmesi ve bilgi sisteminin oluşması 
gerekmektedir. Bu nedenle, GAP'a sadece baraj, dev bir eser ve Urfa Tünelinin açılmasıyla sulanacak tarla ve 
arazi olarak bakamayız. Doğrudur, büyüktür; ama, daha büyütmenin yolu, geleceğe yönelik nelerin yapılacağının 
geciktirilmeden yapılmasıyla gerçekleşebilir. 
 
Burada arazi toplulaştırması yapılmaktadır. Bu önerilerimiz, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin GAP'ın altyapısına 
nasıl baktığını örneklemek ve İktidar Partisine yol göstermek içindir. önerilerimiz samimidir; lütfen 
değerlendiriniz. 
 
Ben, arazi toplulaştırması bilgi sistemi üzerinde durmak istiyorum. Arazi toplulaştırmasının işlem akışı, kadastro 
tekniğiyle yakın ilişkisi olan bir düzenlemedir. Arazi toplulaştırmasında yeniden düzenleme, kadastro haritası ve 
verileri ilk bilgilerdir. Bunun için de, düzenli bir bilgi sistemi kurulmalıdır. Bu planlama; gelişmeye, kırsal alanın 
yeniden düzenlenmesine yönelik olmalıdır. 
 
Arazi toplulaştırması bilgi sisteminde var olanın, uygun adreslerde, hafızada, plan ve uygulama sırasında 
arşivlenmiş olması gerekir. Planda gösterilecek ağaçlar, çalılıklar, eski eserler ve var olanın nitelikleri 
değerlendirilmelidir. Bunlar, kırsal alanın görünümüne etki eden su kaynakları, akan ve duran sular, durumları 
ve kullanımları, konumları, var olan yol ve öteki bağlantılara ilişkin topoğrafik bilgilerdir. Köy yapı düzeni, 
durumu, kırsal alanın yaşam alanı, trafik bağlantısı, konumu, varsa yapıların yaşı ve durumu nazara alınmalıdır. 
 
Arsa ve arazilere ilişkin bilgiler yanında, hak ve yükümlülükler; toprakla arsa – arazilere ilişkin bilgiler yanında, 
toprağın cinsi, olanakları, nemliliği, niteliği, eğim ve geometrik yapısı nazara alınmalıdır. 
 
Kırsal alanda, yeni yapılanmada, ortaya çıkacak yeni bilgileri içermelidir. 
 
Bu bilgilerden sonra, bilinmelidir ki, arazi toplulaştırması bilgi sistemi, merkezî bir hesap ve ölçü sonuçlarıyla, 
harita ve kadastroya temel kaynak olur. Bunu yaptıktan sonra, arazi toplulaştırması, bilgi sistemi ve arazi bilgi 
sisteminin ülke genelinde yapılması gerektiğine inanmaktayım. Toprağa ilişkin tüm verilerin toplanması ve 
birbiriyle bağlantısı, bir arazi,bilgi sistemini ortaya çıkarır. 
 
Arazi bilgi sistemi, hem gelişim için bir araç hem de elde edilen bilgilerin sistematik toplanmasına, planın 
güncelleştirilmesine, işlenmesine ve sulanmasına ilişkin yöntemleri oluşturabilir. Bu, olabildiğince, o yörede en 
uygun, en ekonomik sosyal koşulları sağlamak ve güven altına almak demektir. Bu nedenle, arazi 
toplulaştırması, tarım ve orman alanında, kent ve köylerde, üretim ve çalışma alanlarının geliştirilmesine, 
toprağa ve onun parçalarına ait bilgileri içermelidir. Bu yönüyle kadastronun yapay parçasıdır. 
 
Bunu yaparken, yani planlarken, plan bölgesi saptanmalı, belirtilmeli, toprak- insan ilişkileri düzenlenmelidir. 
Bu da yeni bir düzen yaratmak demektir. Bunları, tapu sicil ve kadastrodan elde ederken; toprakla ilgili 
kurumlardan, harita ve yerinde gezilerle, sormaca ile sağlanabilir. Bu da çağdaş anlayışla, arazi 
toplulaştırılmasının ülke koşullarında bir koordinatörlük oluşturulmasıyla yenilenmesi, toprağa ve onun ayrılmaz 
parçasına ait bir bilgi sistemi kurulmasıyla olur. 
 
Bu, iki şekilde olabilir: 
 
1. Ülke düzeyinde bu yapıda bir bilgi sistemi, 
2. Ülke düzeyiyle bağlantılı, belli bir bölgenin bilgi sistemi. 
 
Bu da, anlatmaya çalıştığım GAP'la ilgilidir. GAP'Ia ilgili şu sorularımın da yanıtlanmasını istiyorum: 
 
Kadastronun üçte biri hatalıdır. Mevcut bölgede çözümü nedir? İdarî yoldan olabilir mi? Projeyi yapan, yerleşim 
alanlarıyla diğer alanları nasıl düzenleyecektir? Yukarıda anlattığım bilgi sistemi var mıdır? Tapu sicil ve 
maliklerinin tümüyle haritalarını verebiliyor musunuz? Bilgi sistemi yok; neyin ne şekilde yapılacağının 
bilinmediği ortada. Davalı olan yerlerde arazi toplulaştırılması nasıl yapılacak? Kadastronun yüzde 17'sinin 



hatalı olduğu peşinen kabul edildiğine göre, bu alanlar nasıl çözümlenecektir? Kaldı ki, bu tür davalar 15- 20 
sene devam edildiğine göre, arazi toplulaştırmasını nasıl ve kaç senede yapacaksınız? 
 
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak ve olayın önemine binaen, biraz uzun konuştum. 
 
Şahsım ve Grubum adına teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
 
Anavatan Partisi Grubu adına, Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet Çelebi; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1990 bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlere bakıldığında, tarih ile modern teknolojinin bir arada 
ve geniş vatandaş topluluğuna hizmet veren önemli bir teşkilat olduğu görülür. Bir taraftan Fatih Sultan Mehmet 
ve Kanunî Sultan Süleyman devirlerine kadar geriye giden çok kıymetli kayıt ve belgeler muhafaza edilip 
değerlendirilirken, diğer taraftan son model bilgisayarlarla işlemler yapılması, gerçekten gurur vericidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasını gezdiğimizde, sanki zaman tünelinin içindeymişiz gibi bir izlenim 
var; koridorun bir tarafından diğer tarafına geçerken, beş asırlık bir devreyi yaşamak mümkün oluyor. 1450 
yılında tesis edilmiş kayıtları, Amerika Kıtasının keşfiyle mukayese ettiğimiz zaman, 42 sene evvel kayıt tesis 
edilmiş olduğunu heyecanla ve takdirle izlememek mümkün değildir. 
 
Tapu arşivini gezdiğimiz zaman 2 322 cilt tapu tahrir defterinin 15 ve 16 ncı yüzyıla ait olduğunu görüyoruz. 
Millî hudutlarımız dahiline ait 14 023 cilt tapu zabıt defterini, millî hudutlarımızın haricine ait 8 227 zabıt 
defterini, 200 bin cilt ikinci nüsha tapu senetlerini ve 245 bin adet tapu kütüğünü görmemiz mümkündür. 
 
Saydığımız bu belgeler, mülkiyet esaslarını belgeleyen ve parasal değerle ölçülemeyen, devlet eliyle 
düzenlenmiş gerçek birer hazinedir. Bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşivinde bulunan kayıtların 
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 16 devleti kapsadığını iftiharla söyleyebiliriz. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne başvuran 2 yabancı uzmanın da, kendi ülkelerindeki bu tür eserlerini verebilmeleri için, kaynak 
olarak ülkemizi seçmiş olmaları da memnuniyet vericidir. Bu da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, daha 
eski eserleri nasıl muhafaza ettiğini ve bunları bir paçavra gibi bir tarafla bulundurmadığını göstermektedir. 
 
Tapu arşivinin düzenlenmesi, düzenli tutulması ve istenilen kayıt ve belgelerin birkaç dakika içinde bulunması, 
bu Genel Müdürlüğün kayıtlara verdiği öneme ve ciddi çalışmalara güzel bir örnek teşkil etmektedir. 
 
Mahkemelere ve hak sahiplerine yılda ortalama 300- 350 bin kayıt verilmesi, önemli bir iş hacminin 
mevcudiyetini ifade etmektedir. Burada, eski yazı bilen ve çalışan uzman personelin de, günün koşullarına göre 
tatmin edilmesi herhalde yerinde olur. 
 
Değerli milletvekilleri, bunun dışında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yasal görevlerini yerine 
getirirken, ülkemizde mülk emniyetini sağlayan en önemli bir kuruluş olduğunu da belirtmek isterim. Bu teşkilat 
personelinin, yaz kış, gece gündüz demeden fedakarane çalışmalarına bizzat şahit olmuşumdur. Tapu ve 
Kadastro hizmetleriyle ilgili olarak, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yılda ortalama 10 milyon kişinin bu 
kuruma başvurusu, bu işin önemini ve hacmini ortaya koymaktadır. İktidarımız döneminde idareye, 2 724 kadro 
ilave edilmek suretiyle, memur adedi artırılarak, işlerin günü gününe yapılır hale geldiğini söylemek 
mümkündür. 
 
Hükümet Programında önemle yer verdiğimiz bürokrasiyi azaltma konusunda aldığımız tedbirleri en iyi 
uygulayan kurumlardan birinin Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü olduğunu iftiharla söylemek mümkündür. 
Gerçekten 10 maddelik yasal, 9 maddelik idarî tedbirleri yürürlüğe koymak suretiyle normal bir tapu işleminin 
birkaç saat içerisinde bitirilmesine imkan sağlandığı için, kurumun personeline teşekkür etmek yerinde olur. 
 
1988 yılında, tapu işlemleri olarak, 2 milyar 82 milyon iş yapılmış ve bütçeye 158 milyar Türk Lirası net gelir 
sağlanmıştır. 1989 yılında ise, 240 milyar Türk Lirası gelir beklenmektedir. 
 



Türk toplumunda, toprak- insan ilişkileri önemli bir yer alır. Türk toplumu olarak bizler, toprak mülkiyetine çok 
önem vermekteyiz. Geçmiş tarihimiz ve bugün dikkate alınırsa tapu, devletin namusuyla eşit tutulmaktadır. 
Bunu dikkate alan iktidarımız, tapu kadastro hizmetlerine önem vermiştir; ancak biz, bunu da yeterli 
görmüyoruz. Bu kurumun gelişmesi için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Bu maksatla hazırlanan harita 
kadastro reform projesini destekliyoruz. Memleketimizin kadastrosunun kısa zamanda tamamlanması gerekir. 
Bunun için her türlü fedakarlık yapılmalıdır. 
 
Kadastro hizmetlerini incelediğimiz zaman, il ve ilçe merkezlerinde, ülkemiz kadastrosunun yüzde 88'inin 
bittiğini görmekteyiz. Şehirlerin, büyük bir kısmının kadastrosunun yapılmış olması sevindiricidir. 59 ilimizin 
şehir kadastrosu bitmiştir. 696 ilçemizden 371'inin şehir kadastrosu tamamlanmıştır; 304 tanesinin de çalışmaları 
süratle devam etmektedir. 
 
Türkiye'nin kadastrosunun bitirilmiş olmaması her sene Meclis kürsüsünden dile getirilmekte ve mukayese 
yapılırken de Orta Avrupa devletlerindeki benzer hizmetler dikkate alınmaktadır. Bu mukayeseye göre, Türkiye 
kadastrosunun tamamen bitirilmemiş olması bir eksiklik olarak söylenebilir; ancak, bu mukayeseyi Orta Avrupa 
devletlerinin dışındaki devletlerle yaptığımız zaman, memleketimizin gelişmiş devletlere nazaran ileride 
olduğunu da söylemek mümkün olacaktır. Bu konuda örnek vermek gerekirse; İngiltere'de kadastrosu yapılan 
sahanın yüzde 30 olduğunu-ülke yüzölçümüne göre- Portekiz'de sadece arazi alanlarında yüzde 50 civarında, 
İsviçre'de yüze 70, Japonya'da yüzde 25, Arjantin'de yüzde 20, Endonezya'da kırsal alanda hiç yok, ancak birkaç 
büyük şehirde mevcuttur, Kanada kırsal kesiminde ise, yüzde 40 dolayındadır. Birçok Avrupa ve Asya 
devletlerinde bu konuda henüz ciddi bir organizasyon ve çalışma yoktur. Yukarıdaki misallerle 
değerlendirildiğinde de Türkiye kadastrosunun, diğer konuşmacı arkadaşlarımızın belirttiği ve çizdiği tarzda, bir 
kara tablo olmadığım görmek herhalde mümkündür. 
 
Kadastro hizmetlerinin çok pahalı, mülkiyet esasına dayalı ve hassas olması sebebiyle çok kısa zamanda yerine 
getirilemediği bir gerçektir. Günümüz anlamıyla, kadastro, bitmeyen ve devamlı yenilik isteyen bir hizmettir. 
 
Sayın konuşmacılar Türkiye'deki kadastronun birçok yerde hatalı olduğunu belirttikten sonra, nerelerde 
kadastronun yenilendiğini soruyorlar. Yukarıda verdiğim örneklerde, teknoloji bakımından bizden daha üstün ve 
bizden daha önce kadastro çalışmalarına başlamış ülkelerdeki oranları sizlere arz ettim. Bu şartlar altında, 
Türkiye'ye teknolojinin onlardan daha geç geldiğini de göz önüne alırsak, Tapu ve Kadastro Teşkilatının çok 
güzel çalıştığını da herhalde takdir edersiniz.  
 
Bütün bu eksikliklere rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil etmeyişi ve birçok 
projelerde, belirlenen zamandan daha önce yerine getirilmiş olması da bir başarıdır. Bu konuda, GAP Bölgesi ve 
Çukurova Kırsal Kalkınma projelerini örnek olarak verebiliriz. Marmara ve Ege bölgelerindeki hizmetlerin 
büyük bir kısmının tamamlanması ile Şanlıurfa ve Hatay gibi illerin kadastrosunun tamamen bitirilmesi iyi bir 
örnek olarak gösterilebilir. 
 
Ülkemiz kadastrosunun süratle bitirilmesi için, özel sektörle işbirliği yapılmakta ve başarılı hizmetler 
sürdürülmektedir. Anavatan Partisi olarak, bu işbirliğini ve girişimleri destekliyoruz. özel sektörle beraber 
çalışarak, Türkiye kadastrosunun kısa zamanda bitirileceğine inanıyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, fotogrametrik ve jeodezik olmak üzere kadastro 
haritaları üretmektedir. Bu konuda şimdiye kadar-Harita Genel Komutanlığı dahil- 442 768 kilometrekarelik bir 
alanın fotoğrafı alınmış ve 393 872 kilometrekarelik kısmı da standart topografik haritalara bağlanmıştır. Bu 
konuda iyi bir sonuç alınmıştır. 
 
Kadastroya verilen önem, ülkemizdeki kan davalarına dönüşen sınır ihtilaflarının ortadan kalkmasında, 
mahkemelerdeki dava dosyalarının azalmasında önemli rol oynamıştır. Ülkemizde ziraatle meşgul olan 
çiftçilerimizin ve köylümüzün, tapusuz olarak zilyetliğe dayalı biçimde kullandıkları arazi, kadastro sayesinde 
tapuya bağlanarak haklarının zayi olmaması sağlanmaktadır. Bu sayede, köylümüz, çiftçimiz Ziraat Bankası 
kredilerinden geniş çapta yararlanmaktadır. Bu konuda, bu teşkilata, gerçekten teşekkür etmek istiyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, eğitim hizmetlerine de önem vermekte, kendi 
elemanlarının büyük bir kısmını kendi yetiştirmektedir, iktidarımız zamanında, 1985 yılında Or-An'da açılan 
eğitim merkezi yılda 1000 öğrenciye hizmet vermekte, meslek içi eğitim verebilecek kapasitede 
yetiştirilmektedir. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilgisayara dayalı hizmet verecek eleman yetiştirmek üzere, Tapu ve 
Kadastro Meslek Lisesini, İngilizce eğitim veren ve günümüz teknolojisine uyumlu olarak eleman yetiştiren bir 
okul haline getirmiştir; bu suretle uzman eleman yetiştirilmesine imkan sağlanmıştır. 
 
Bugün, eğitim merkezinde, senede, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 312, Kadastro ve Fotogrametri kursu 166, 
Memur Tekamül Kursu da 120 eleman yetiştirmektedir.  
 
Bu arada, Pakistan'daki, İslam ülkeleriyle Bilim ve Teknoloji Komitesi Toplantısında alınan karara uygun olarak, 
İslam ülkeleri kadastro ve ölçme teknisyenleri için, altı hafta süreli kurs programının ilk uygulamasına, 
ülkemizin bu yıl S kişilik bir ekiple katılmasını memnuniyetle öğrendim. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce, diğer kurumlara da teknik personel bakımından destek verilmektedir. Bunlara bakacak olursak; 
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadastro kursunda 10, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kadastro kursunda 30, Tarım 
Orman Genel Müdürlüğü kadastro kursunda 5, İslam Ülkeleri Teknik İşbirliği Anlaşmasına göre eğitim 
kursunda 5, Millî Emlak Genel Müdürlüğünde 30 kişi öğrenim görmektedir. Diğer yönden, Millî Emlak Genel 
Müdürlüğüne, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Adalet Bakanlığına eğitim elemanı desteği vermektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, konu açılmışken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bilgisayara dayalı hizmetleri de 
açıklamakta yarar görmekteyim: Merkezde bulunan anabilgisayar ile teknik hesaplar, teknik arşiv, personel 
işlemleri, yabancıların mal edinmeleri, bütçe ve stok kontrol işlemleri, mal sahipleri sicili, tapu sicil 
hizmetlerinin izlenmesi, kadastro hizmetlerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri yapılmaktadır. Yaptığım 
inceleme sonunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bilgisayara dayalı hizmetleri yürüten ilk kurumlardan 
birisi olduğunu da memnuniyetle müşahede ettim. Bilgisayara dayalı çalışmalarda üniversitelerle işbirliği yapma 
projesini içtenlikle destekliyoruz. Ülkemizde kurulan üniversitelerde, bilgisayar işlemlerini yapmakla önemli bir 
adım atılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri ve görevleri, bu kısa müddet içerisinde 
anlatmak mümkün değildir. Dışarıdan mütevazi görünümlü Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünün içine 
girildiği zaman, faydalı hizmetler yapan bir kurum olduğu bilinmelidir ve ona göre her türlü destek ve yardım 
esirgenmemelidir. 
 
Kadastro müdürlüklerinin bilgisayarla ve elektronik aletlerle donatılması, tapu sicil müdürlüklerinin yeni 
teknolojiye uygun olarak yerleşimlerinin ve modern tapu sicillerinin tesis ve muhafaza edilmesi için, yeni gelir 
kaynaklarına ihtiyaç vardır. Genel bütçenin kısıtlı imkanları içerisinde, sözü edilen teknolojiyi sağlayacak yeterli 
ödeneğin ayrılması mümkün olmadığından, yeni parasal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Tapu ve kadastro 
teşkilatını geliştirme ve güçlendirme fonunun ihdası suretiyle, bu hususlar gerçekleşebilecektir. Bu konuda daha 
evvel Plan ve Bütçe Komisyonunda teklifler olduğu da hatırlanarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bu 
imkanın sağlanması için, ilgili bakanlığın bazı teşebbüslerde bulunmasını, Sayın Bakanın takdirlerine arz 
ediyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personele, 
başarılarından dolayı takdir ve tebriklerimi sunar, bütçemizin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
 
Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bütçeyi tamamlamak üzereyiz. Müteakiben programımızda 
Danıştay Bütçesi yer almaktadır. Kısa süreli görüşmelerle makul müddet içerisinde tamamlayabileceğimizi 
umuyoruz. 
 
Bu itibarla, program tamamlanıncaya kadar, çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; program tamamlanıncaya kadar, Genel Kurul, çalışmalarını 
sürdürecektir. 
 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya; buyurun efendim. 
 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün, yeni kanun nedeniyle gündeme getirdiği kolaylıklar hakkında, hizmetler hakkında çok 
kısa bir bilgi vermek ve bu arada değerli milletvekili arkadaşlarımın suallerini cevaplamak üzere 
huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tarihî bir kuruluş olup, günün şartları dikkate alınarak, 1987 yılında 
çıkartılan 3045 sayılı Kanunla çalışmalarını yeniden düzenlemiş ve sürdürmektedir. Bu yasal düzenlemeyle Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerine yasa açısından ve yasaya dayalı olarak, idarî tedbir açısından birçok 
kolaylıklar getirilmiş ve bu suretle de vatandaş- tapu daireleri, vatandaş- Hazine ve vatandaş- orman ilişkileri 
kolaylaştırılmış, rahat çalışma imkanına kavuşturulmuştur. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, son çıkarılan 3045 sayılı Kanundan sonra getirdiği yasal kolaylıkların 
başında, ki hepinizin bildiği, tapu dairelerinde bir hayli problem olan tanık olayının gündemden çıkarılması 
gelmektedir. Yine, getirilen imkanla, bazı ipotek işlemleri tamamen kolaylaştırılmıştır. Sanayi, tarım, esnaf- 
sanatkar, turizm ve konut bölümlerindeki ipotek işlemleri bir yazıyla, çok kolay çizgiye getirilmiş durumdadır. 
Diğer taraftan, yine yasa yoluyla, harçlar beyana tabi tutulmuş ve bu suretle vatandaşların tapu işlemlerim 
kolaylıkla yürütmesi imkanı getirilmiştir. 
 
İdarî tedbirler olarak da, tapu işlemi için, yazılı istem yerine, doğrudan doğruya şifahî talepler kabul edilmiş ve 
bu suretle tapu dairelerinde, hepimizin bildiği, büyük problem halinde devam eden iş takipçiliği gündemden 
çıkarılmıştır. Yine, tapu ve kadastro bölge müdürlüklerine her türlü telefaks ve teleks sistemi yerleştirilmek 
suretiyle, işlemlere hız kazandırılmış; bu suretle muameleler, vatandaş lehine, çok kolay çözümlenebilir hale 
gelmiştir. 
 
Görüldüğü üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, çalışmalarını vatandaş lehine en iyi şekilde geliştirme 
hızı içindedir. Nitekim, 3402 sayılı Kanunla da, yine tapu ve kadastro çalışmalarına dönük getirilen yeni imkan, 
tapu ve kadastro işlemlerinde büyük kolaylık getirmiştir. Çünkü, ormanla, Hazineyle vatandaş arasındaki 
ihtilaflar büyük kesimde giderilmiş ve yine kadastro davaları kesinlikle hafifletilmiş ve düzeltilmiştir. Bu suretle, 
kadastro işlemlerinde de büyük suhulet gündeme gelmiştir. Düşününüz ki, bir genel müdürlük, yılda 10 milyon 
kişinin talebi var; düşününüz ki, bir genel müdürlük, yılda 2 milyonun üzerinde tapu belgesi veriyor; düşününüz 
ki, bir genel müdürlük, yılda 1 milyonun üzerinde parselin kadastrosuyla uğraşıyor... Tabiatıyla, burada gerek 
Genel Müdürlüğün önemi, gerekse personelin sorumluluğu açısından büyük bir konu gündeme geliyor ve biz de 
bu personele dönük gerekli imkanları getirme çalışmaları üzerindeyiz. Çünkü, bu büyük sorumluluğun belli bir 
karşılığı olması gerekir. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu ve kadastro çalışmalarımız, günün şartları dikkate alınmak suretiyle, harita 
çalışmaları şeklinde de sürdürülmektedir ve fotogrametri dediğimiz, haritada ileri teknolojiyi en iyi düzeyde 
geliştirme çalışmalarına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü devam etmektedir. Bu suretle Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde ileri teknoloji takip edilmekte ve bu teknolojinin gereklerine uygun uygulamalar 
yapılmaktadır. 
 
Tabiatıyla, yasalardaki değişiklikler ve günün şartları dikkate alınmak suretiyle, personelin eğitimi de Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünde büyük bir konu olarak gündeme gelmektedir. 1985 tarihinde yürürlüğe giren ve 
uygulamaya konulan Tapu ve Kadastrodaki eğitim merkezinde yılda 1 000 kişinin hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimi sürdürülmektedir. Ayrıca, Tapu ve Kadastronun meslek lisesinde-ki, ileri bir düzeydir bu- İngilizce 
öğretim yapılmakta ve diğer taraftan da otomasyon en iyi şekilde uygulanmaktadır, işte, bu ileri uygulama 
nedeniyle de, İslam ülkelerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne eğitim için teknik elemanlar gelmekte, 
eğitilmektedirler. 
 
Diğer yandan, yine Tapu ve Kadastro Yüksek Okulunda da, 90'ın üzerinde öğrenci eğitim görmekte ve yarına 
dönük tapu kadastro çalışmalarına katılmaya hazırlanmaktadır. Bu kısa bilgilerden sonra, değerli 
milletvekillerinin belli soruları ve önerilerini cevaplamak istiyorum. 
 
Sayın Ulutürk'ün birkaç suali var. Bunlardan birincisi,-tabiatıyla, hepimizin katılacağı bir konudur- tapu ve 
kadastro çalışmaları bir an evvel bitirilsin... Tabiatıyla bizim de hedefimiz odur. Türkiye'de, bir an evvel, 
kadastro görmemiş toprak bırakmama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. 
 
"Kadastro hedeflerine ulaşılmıyor" deniyor. Kadastro hedeflerine ulaşılmıştır, ulaşılıyor da; kayıtlarda vardır. 
Kendisi de kısmen değindi; şehirlerde yüzde 88'lik bir hedefe ulaşılmış durumdadır. Kırsal yörede (köylerde) 
ulaşılan hedef yüzde 60'tır. Orman için köyleri çıkardığımız takdirde-ki çıkarmıyoruz- onunla çalışmalar yüzde 
84'ü bulmaktadır. Tabii, bu rakamlar yeterli midir? değildir. Daha ileri çizgiye ulaştırılma çalışmalarını 
yapmaktayız; ama bir iki misal vermek isterim. Bugün Japonya'da kadastro çalışmaları nispeti yüzde 25, 
Portekiz'de yüzde 50'dir. Bizde, şehirlerde yüzde 88'Iik, köylerde de yüzde 60'lık bir rakama ulaşılmış olması, 
memnuniyet verici bir sonuçtur. 
 



Yine Sayın Ulutürk bütçeye değindi. Tabiatıyla, "Bu kadar büyük hizmetleri götüren bir Genel Müdürlüğün 
bütçesinin daha geniş imkanlarla donatılması gerekir" dendi. Ben de ilgili bakan olarak bu arzu içindeyim; 
ancak, bütçe imkanları içinde en iyi rakamların alınmasına-tapu kadastronun önemi dikkate alınarak- 
çalışılmıştır. 1990 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 164'lük bir artışla bağlanmış durumdadır. KAfi midir? Değildir. 
Hizmetlerin gelişmesine paralel olarak, duyulan ihtiyaçlar için belki yıl içinde ek ödenek talepleri 
bulunabilecektir; bunu da bildirmek isterim. 
 
Yine Sayın Ulutürk, "Bir fon kurulmalıdır" der. Tabiatıyla, buna dönük çalışmalarımız devam ediyor. 
Türkiye'nin haritasının çıkarılması, Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel sonuçlandırılması açısından bir fon 
kurulmasında biz de gerek görmekteyiz. 
 
HAKAR Projesine değindiler. HAKAR Projesi, tabiatıyla, ismi üzerinde bir projedir. Bu proje çalışmaları 
TÜBİTAK'ın koordinatörlüğünde, üniversitelerle işbirliği halinde yürütülmüştür. TÜBİTAK devreden çıkmıştır, 
üniversite devreden çıkmıştır, sistem analizleri tamamlanmıştır, ihale yöntem ve şartnameleri hazırdır ve sadece 
buna dönük gerekli ödeneğin gündeme gelmesini beklemektedir, ödenek sağlandığında çalışmalar devam 
ettirilecektir.  
 
Yine Sayın Ulutürk, orman kadastrosu ile kırsal kadastro arasındaki paralelliğin sağlanmasını gündeme 
getirdiler. 3402 sayılı Kanun bu işbirliği imkanını getirmiştir ve işbirliği halinde çalışmalar devam 
ettirilmektedir. 
 
Tapu tahsis belgelerine değindiler ve bizden "Verilen tapu tahsis belgesi ne kadardır?" diye sordular. Rakamsal 
olarak bildiriyorum: Verilen tapu tahsis belgesi 350 587, verilen tapu senedi de 427 363'tür.  
 
Personele dönük yeni imkanların gündeme getirilmesini istek olarak bu kürsüden ifade ettiler. Tabiatıyla, bu 
isteğe katıldığımı ve tapu ve kadastro elemanlarının mesuliyetleri dikkate alınarak, yan ödeme konusunda 
gelişmeler sağlanmasını takip ediyoruz; bunun çalışması içerisindeyiz.  
 
Sayın Ali Haydar Erdoğan'ın da burada önerileri oldu, onlara da cevap vermek istiyorum. Vaktin gecikmesi 
nedeniyle, sorularının bir kısmına belki de yazılı cevap vermek durumunda kalacağım; ama, tespit ettiklerimi 
hemen belirtmek istiyorum. 
 
Aynı şekilde, bütçeye değindiler, "Bu bütçeyle nereye kadar gidilebilir?" görüşünü ortaya koydular. Bunu, biraz 
evvel Sayın Ulutürk'e cevap verirken belirtmiştim; yüzde 164'lük bir artış sağlanmıştır; ama, ben de "Kafi 
değildir" diyorum. Bütçe imkanları içerisinde sağlanabilen en iyi rakam budur. 
 
"Yapısal, uyumsal ve yasal düzenlemelere geçilmesi" görüşünü beyan ettiler. Bahsettiğim gibi, gerek 3045 sayılı 
Kanunla, gerek 3402 sayılı Kanunla, yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bunlar, tabiatıyla şartlara uyum sağlamaya 
dönük düzenlemelerdir; bununla ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. "Senelik hedef yerine uzun vadeli 
hedeflerin gündeme getirilmesi" gibi bir görüş öne sürdüler. Bu, tabiatıyla düşünülebilir. 
 
"İmar affı konusunda çalışmalar arasında neden bu yer alıyor?" şeklinde bir sualleri oldu. Tabiatıyla, bu, İmar 
Yasasının 18 inci maddesiyle belirtilen bir görevdir. Sayın Erdoğan, "Belediyelere aittir" dediler, evet öyledir; 
ama bu, ancak tapuyla sonuçlanır, kendileri de onu bilirler; son merhale tapudan geçer. Gayet tabii, tapu bir 
işlem yapmaktadır; bu işlemi de "imar affıyla ilgili işlem" şeklinde kayıtlarında gösterme mecburiyetindedir. 
 
Şehir kadastrosu konusunda bir görüşü oldu. Buna dönük olarak biraz evvel bilgi vermiştim. Şu anda, 51 il, 371 
ilçenin, belediye sınırları alanı içerisindeki kadastrolan tamamlanmıştır; bunu bilgisine sunmak istiyorum. 
 
Burada, biraz evvel, "Neden ormanla diğer kadastro birleştirilerek yüzde 84 rakamı götürülüyor; yani orman 
bunun dışında tutulmak suretiyle bir nispet veriliyor" dediler. Bu yüzde 60'lık nispeti de bildirmiştik. 
 
"Otomasyon çalışmaları ağır gidiyor" şeklinde Sayın Erdoğan'ın bir görüşü oldu. Tabii, burada bir yanlışlık var 
zannediyorum. Şunu övünerek söylemek isterim ki, 1964 yılından beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
otomasyon sistemine geçilmiştir. IBM sistemi en yeni teknik düzeydeki şekliyle takip edilmek suretiyle 
uygulanmaktadır ve uygulama devam etmektedir. Kendilerinin Etibank ile çalışmaya dönük belirtmek istediği, 
mikrofiş sistemidir. Buna dönük de çalışmalar yapılmaktadır; tabii bu, ayrı bir olaydır, bunun doğrudan doğruya 
Etibank ile ilgisi vardır ve bu konuda da bugüne kadar bin cilt defterin mikrofilm çekimi yapılmıştır ve yaklaşık 
olarak 133 milyon 680 bin lira ödenmiştir ve 178 628 poz da çekilmiş durumdadır. Bu çalışmalar da ileri 



düzeyde devam ediyor. Bugün Türkiye'de birçok kuruluşta otomasyonun bu düzeyde organize olduğunu 
bulmamıza imkan yoktur; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu konuda öncülük etmektedir. 
 
HAKAR Projesiyle ilgili konuda şunu söylemek isterim ki; bu proje çalışmaları-biraz evvel Sayın Ulutürk'e bilgi 
verirken de söylemiştim- devam etmektedir. Harita, kod, kadastro bilgi sistemiyle ilgili kanun tasarısı üzerindeki 
çalışmalar tamamlanmıştır; bakanlıklardan görüş alınmıştır ve Başbakanlığa sevk edilecektir. 
 
Arazi toplulaştırmasına dönük bir önerileri oldu; bu konu, GAP yöresinde Devlet Planlama Teşkilatıyla birlikte 
yürütülüyor. Bugüne kadar 63 700 hektarlık bir kısmın toplulaştırması yapılmış durumdadır ve bunun için 7 
milyar 100 milyon lira ödenmiştir ve çalışmalar devam ediyor. "Bunlar ne zaman bitecek?" dediler; kendilerine 
bu konuda yazılı bilgi vereceğim. 
 
Değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için, hepinize teşekkür eder, 
tekrar saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Şahısları adına, lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz isteyen bulunmadığından, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Mali Yılı Bütçesi 
 

A- CETVELİ 
 

Prog. 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 632 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu- Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 203 231 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 985 000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 221 848 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1988 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 
 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 

İptal eden 
ödenek 

Ödenek dışı 
gider 



ödenek 
Lira 

Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

3 236 520 000 3 068 407 365  168 112 635  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-kadastro ve 
fotogrametri 
çalışmalarının 

yürütülmesi 

51 447 032 262 51 556 019 023 581 007 537 689 994 298  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan 

transferler 

3 411 400 000 3 367 324 802  44 075 198  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel Ödenek 330 200 031 76 806 296 253 393 735   

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Genel Toplam 58 425 152 293 58 068 557 486 253 393 735 793 195 370 689 994 298 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1990 mali yılı bütçesi ve bölümleri, 1988 mali yılı 
kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KATİP ÜYELER: Mustafa Sarıgül (İstanbul), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

 
 
A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- 1991 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1989 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
 
Programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Bütçe üzerinde grupları adına söz atan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın, Anavatan Partisi Grubu adına Gaziantep Milletvekili Sayın Hikmet 
Çelebi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul. 
 
İlk söz Doğru Yol Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Adil Aydın'ın. 
 
Pek muhterem arkadaşlar, programların yüklü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Zamana riayet etmeyi bilhassa rica 
edeceğim. 
 
Buyurun Sayın Aydın. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA ADİL AYDIN (Antalya)- Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1991 yılı bütçesi 
içerisinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş ve 
tavsiyelerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü milli güvenlik siyasetine ve kalkınma 
planlarına uygun olarak yapılacak bir ana plan dahilinde, ülkemiz topraklarının kadastrol ve topografik 
haritalarını düzenlemek ve maliklerinin tespiti suretiyle modern tapu sicillerini tesis etmek ve taşınmaz mallarla 
ilgili her türlü akıt ve tescil işlemlerini süratle karşılamakla görevlendirilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, kahraman ecdadımızın şehit kanlarıyla sulanmış helal vatanımızın üzerinde yaşayan milletimize 
hizmet götüren önemli bir kamu kuruluşumuzdur. 
 
Böylesine önemli olan bu kuruluşumuzun tarihİ gelişimine kısaca göz atacak olursak, Osmanlı imparatorluğunun 
değişik dönemlerinde imparatorluk topraklarının, çıkartılan bazı kanunlarla tapu ve tescil işlemlerinin yapıldığını 
görürüz. Bugünkü tapulama hizmetlerinin başlangıcı 1947 yılında yürürlüğe giren bir kanunla başlar. Bu 
tarihlerde mülkün belgelenmesi ve devlet garantisi altına alınması sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde de 
1925'te 6S2 sayılı Kanun ile, kadastro teşkilatı kurulmuştur. Son olarak 1987 yılında çıkarılan 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu ile, tapu ve kadastro faaliyetleri yürütülmektedir. 
 



Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi, tapu ve kadastro hizmetlerinin noksansız, hatasız ve en kısa zamanda 
ikmaliyle mümkündür. Türk toplumu toprağa büyük değer vermektedir. Kentte yaşayanların bir ev sahibi olması, 
kırsal alanda yaşayanların da toprak sahibi olması, toplumumuzun genel arzusudur. Dolayısıyla, ihtilaflar, bu 
alakadan ve aynı zamanda kayıtların eski ve yetersiz olmasından doğmaktadır. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri aşağıda sayacağım kurum ve kuruluşların altyapısını oluşturmaktadır: Orman içi ve 
orman kenarı 10 milyonu aşkın orman köylümüzün taşınmazlarına yönelik hizmetler, ulaştırmaya yönelik 
hizmetler, kültüre yönelik hizmetler, turizme yönelik faaliyetler, sanayi ve ticarete yönelik hizmetler, milli emlak 
faaliyetlerine yönelik hizmetler, enerji ve tabii kaynaklar yatırımlarına yönelik faaliyetler, kredi teminatı 
bilgileri, gelir getiren faaliyetler, doğrudan halka yönelik hizmetler, tarım reformuna yönelik hizmetler, 
belediyelerimize yönelik hizmetler, bayındırlık ve iskan faaliyetlerine yönelik hizmetler. 
 
Tüm bunlar göz önüne alınarak, sosyal huzurun sağlanması ve ihtilafların azaltılması için yapılacak iş, 
Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesidir. 
 
Bir genel müdürlük, 12 bölge müdürlüğü, 959 tapu sicil müdürlüğü, 262 kadastro müdürlüğü, 167 kadastro 
şefliği ve 455 ilçe kadastrosunda toplam 17 8S4 personelle, bu çalışmaların, değil 8 yılda, 50 yılda bile 
bitirilmesi hayalden başka bir şey değildir. 
 
Yukarıda bahsettiğim kuruluş sayısı 1 856 olup, her birim için 10 kişi bile düşmemektedir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerinde 1987 yılında 1 539 672 işlem yapılmış, 
karşılığında 335 milyar 220 milyon lira para tahsil edilmiştir. 1988 yılında 2 milyon 82 bin işlem yapılmış, 
karşılığında 158 milyar lira harç tahsil edilmiştir. 1989 yılında 2 031 146 işlem yapılmış, karşılığında 335 milyar 
220 milyon Türk Lirası harç tahsil edilmiştir. 1990 yılında da 2 milyon 300 bin işlemin yapılacağı ve 
karşılığında 650 milyar lira tahsil edileceği, 1991 yılında ise, 2,5 milyon işlemin yapılacağı ve karşılığında 1 
trilyon 50 milyar lira harç tahsil edileceği tahmin edilmektedir. 
 
Bu Genel Müdürlüğümüze bütçe ile ayrılan ödenekler: 1987’de 27 milyar 300 milyon, 1988'de 48 milyar 700 
milyon, 1989'da 83 milyar, 1990'da 221 milyar 800 milyon, 1991 yılında da 391 milyar 600 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. Bu, her ne kadar ortalama bir artışı gösteriyor ise de, yıllık enflasyonlarla eriyip gitmektedir. 
 
Yukarıda arz ettiğim rakamlardan anlaşılacağı üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün aslİ vazifesi olan 
harita ve kadastro çalışmaları bir kenara bırakılarak, gayrimenkulleri ve tapu tahsis belgelerini tapuya çevirme ve 
para tahsil etme şekline dönüştüğü açıkça görülmektedir. 
 
Her rejimin temel faktörlerinden biri de mülkiyet hakkıdır. Mal mülk olmadan refah olmaz. Vatandaşlarımızın 
yıllardır ekip biçtiği tarlaları, imar ve ihya ettiği bağ ve bahçeleri, tapusuzdur. Köylü olmak, orman köylüsü 
olmak suç mudur? 10 milyonu aşkın vatandaşımızın suçu nedir? Toprakla iştigal eden orman köylüsünün 
tapusunu verelim. Zilyetinde olan, hele hele yazılı herhangi bir belgesi olana bu toprağı satmaya kalkmayalım. 
 
Buyurunuz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne imkan verelim. Türkiye'yi tarayalım, hava fotoğraflarını 
çekelim. Her karış toprağımızı, maliki ile, cinsiyle belirleyelim. Vatandaşımızı kendi malı ile huzursuz 
etmeyelim, rahatlatalım; rahatlatalım ki, bir an önce üretime geçsin, vergisini ödesin. Yoksa, kadastro ekibi köye 
gidecek, vatandaşın emek verip tarla yaptığı, ev kurduğu, sera yaptığı, bağ bahçe haline getirdiği, rızkını temin 
ettiği yeri 2/b maddesine göre orman sınırının dışına çıkaracaksınız, sonra da "Ben burayı takdir komisyonunun 
belirleyeceği rayiç değer üzerinden satacağım" diyeceksiniz. 
 
Siz, yoksa bir zamanlar Sayın Başbakanınızın söylediği gibi, çiftçinin, köylünün altın devrini yaşadığını mı 
zannediyorsunuz?! Ayrıca, ortaya çıkıp, "Efendim, burası belediye hudutları, imar planı, turizm bölgesi, SİT 
alanı" gibi sözler söylemek, sadece şaşırtmaca, kandırmaca, kayırmaca ve işi savsaklama; iyi niyetle çalışan 
insanların işini zora sokmaktan başka bir şey değildir. 
 
Hani 1983 yılında bürokratik engeller kalkacaktı; beyan esası getirilecekti; iş bilen, iş bitiren kadrolar 
oluşturulacaktı; "Bugün git yarın gel" felsefeci son bulacaktı? 
 
Bugünkü icraatınızın, 6 Kasım 1983 tarihindeki genel seçimler öncesindeki beyanlarınızla ilgisinin olup 
olmadığını, siz ANAP'Iı milletvekili arkadaşlarımın vicdanlarına ve takdirlerine havale ediyorum. 
 



Kalkınmanın temeli ve en büyük hedefi insandır. Allah'ın yarattığı varlıkların en kutsalı da insan olduğuna göre, 
tapu ve kadastro işlemlerinin bir an önce bitirilmesi, köylülerin toprağa bağlanması, refaha kavuşturulması, 
ormanlarımızın korunması, köylülerimizin mahkeme kapılarından kurtarılması, mahkemelerimizin de yersiz, 
faydasız meşgul edilmelerinin önlenmesi için kadastro çalışmalarının bir an önce yapılması lazımdır, elzemdir. 
 
Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Devlet, millet için babadır. Bu babalık her yerde, her işte, her zaman 
adil olarak millete ulaşmalıdır. 
 
Göçleri önlemek, milletimizi ve mahkemelerimizi rahatlatmak, hakkı hak sahibine bir an önce vermek için hiç 
zaman kaybetmeden, suçlu aramadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kadrosunu genişletelim; Orman 
Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışmasını temin edelim. Kadastro elemanlarıyla birlikte, ziraat ve orman 
mühendislerinin, hukukçuların müşterek çalışmalarının şartlarını oluşturalım, özel mülkiyet, Hazine arazisi, 
orman arazisi ve mera sahalarının en kısa zamanda tespitini yaptıralım. Bundan sonra işler biraz kolaylaşır, 
problemler ana hatlarıyla çözülür; daha sonra da, her kuruluş kendi alanında çalışma seferberliğine girer. 
 
BAŞKAN- Sayın Aydın, iki dakikanız kaldı efendim. 
 
ADİL AYDIN (Devamla)- Yoksa herhangi bir yere özel şahıs "Benim" derse, Hazine "Benim" derse, orman 
"Benim" derse, devlet istimlaklerinde tapu şartı ileri sürülürse, mahkemelerimiz, hakimlerimiz nasıl karar 
verecek, hak sahibini nasıl belirleyecek?.. Hakkı, zamanında hak sahibine vermek Devletin asli görevidir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro çalışmaları bakımından köy ve kasabalarda, 1950-1990 yılları 
arasında 19 777 köyün kadastrosu tamamlanmış ve hala 937 köyde çalışma devam etmektedir. Bu da, Türkiye'de 
köy ve kasaba genelinde yüzde 60 kadastronun yapıldığının ifadesidir. Geriye vasati 17 000 köyün kaldığı ve bu 
17 000 köyün de yüzde 40'ı oluşturduğu görülecektir. Kadastro çalışması yapılan yüzde 60'ın fevkalade kolay 
olmasına rağmen, geriye kalan yüzde 40'ın karşılığı olan 17 000 köyün kadastro çalışmasının son derece zor 
olacağı görülecektir. 
 
Zira yüzde 60'ı 40 yılda yapıldığına göre, fevkalade zor olan yüzde 40'ın değil sekiz yılda, 50 yılda bile 
yapılacağı ancak tahmin edilebilir. 
 
1990 yılında 60 adet elektronik takometre alınması ve özel sektöre de kadastro yaptırılması sevindirici bir 
çalışmadır. Bu bakımdan, Genel Müdürlüğü ve ilgilileri Yüce Meclisin huzurunda kutluyorum. 
 
Harita çalışmaları: 1955-1989 yılları arasında 301 504 metrekarelik alanın 1/5 000 ölçekli standart topografik 
haritası yapılmıştır. 1991 yılında da 10 074 kilometrelik alanın fotogrametrik haritasının üretimi hedeflenmiştir. 
 
21.10.1989 tarihinde Suriye jetlerince düşürülen ve hava fotoğrafı çeken uçağın yerine hala yenisinin 
alınamayışı, şehitlerimizin yakınlarına tazminatlarının ödenemeyişi ANAP iktidarını ne kadar ciddİ çalıştığının 
açık ve net bir delilidir! 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiç zaman kaybetmeden sahil bölgelerimizin kadastrosunun yapılması, GAP 
bölgesine giren Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Mardin illerimize ait tüm köylerin ve 
mahallelerin kadastrosunun, hiç zaman kaybetmeden yapılması... 
 
BAŞKAN- Sayın Aydın, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
 
ADİL AYDIN (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan. 
 
31.12.1981 tarihinde veya daha önceki tarihlerde orman vasfını kaybetmiş yerlerin, acilen orman kadastrosu 
tarafından, orman sınırlarının dışına çıkarılması ve bu arazilerin veya gayrimenkullerin, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce, hak sahiplerine teslimi, böylece mülkiyet hakkının korunması konusunun bir an önce 
çözümlenmesi;-Aksi takdirde orman köylüsü ile devlet arasındaki sürtüşmeler daha da büyüyecek, 10 milyonu 
aşkın köylü bir taraftan geçim sıkıntısı ile diğer taraftan da devletle mücadele edecektir- Medeni Kanunumuzdan 
kaynaklanan, iştirak halindeki mülkiyet ile müşterek mülkiyet prensiplerinin uygulamadaki aksaklıklarının tez 
elden giderilmesi; geçit ve irtifak haklarından doğan ihtilafların çözüme kavuşturulması; gerek Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, gerekse Orman Genel Müdürlüğü amenejman heyetlerinin ve orman kadastro ekiplerinin 
yaptıkları vazifenin önemine, kutsiyetine, zorluğuna binaen, hak ettikleri harcırahın ve arazi tazminatlarının 
verilmesi; ayrıca, arazide çalıştıkları zaman için yıpranma payı haklarının da verilmesi; arşivlerin iyi muhafazası; 



Genel Müdürlüğün fonksiyonlarının en başında gelen tapu, kadastro ve harita işlerinin sağlıklı, noksansız ve 
aleni yapılması, sağlam raporlara bağlanması en büyük arzumuzdur. 
 
Bu düşüncelerle, 1991 yılı bütçesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına, milletimize ve 
devletimize hayırlı olmasını temenni eder; başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüze, en zor şartlarda, en ücra 
yerlerde çalışmakta olan tüm personeline başarılar diler, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
 
İkinci söz hakkı, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Çelebi'nin; buyurun Sayın Çelebi. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi bildirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
İnsanların toprakla olan ilişkileri devlet hayatından önce başlamıştır. Devlet olgusunun gelişimi ile sosyal ve 
ekonomik koşulların etkisinde, zamanla bir düzen altına alınmıştır. Ülkemizde, Fatih Sultan Mehmet zamanında 
başlayıp, Kanuni Sultan Süleyman devrinde hız ve önem verilerek, Osmanlı İmparatorluğunun hudutları 
içerisinde bulunan, il, ilçe ve köylerde tapu tahrir işlemlerinin yapılmasına başlanmış ve önem verilmiştir. 
 
Bütün bu arazi tahrirlerinin yapımında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde, bugün için 2 322 adet 
tapu tahrir defteri mevcuttur, bunlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mülkiyet esaslarına ne kadar önem 
verdiğinin birer delilidir. Cumhuriyetin ilanı ile yepyeni bir Türkiye kurma çabasına girmiş bulunan ve bu 
amaçla, birbirleriyle bütünleşen, sosyal ve ekonomik reformları gerçekleştiren Büyük Atatürk, taşınmaz mal ile 
ilgili, hukuk alanında büyük reformlar gerçekleştirmiştir. 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen 743 sayılı Medeni 
Kanun ile modern tapu sicil sistemi kurulmuş, oluşturulan bu sicil düzeniyle de bugüne kadar 249 300 adet yeni 
tapu sicili kütüğü tanzim edilmiştir. Devam eden kadastro çalışmaları nedeniyle, her yıl, ortalama 10 bin adet 
kütük daha bunlara ilave edilmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu kayıtları arşivlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş, modern 
teknoloji imkanları kullanılmış, bugün istenilen herhangi bir tapu kaydı en kısa bir zamanda, bu sayede 
vatandaşın eline tevdi edilmektedir. Memleketimizde, yaşayan arşivler içerisinde en önemli yeri, tapu kadastro 
arşivleri tutmaktadır. 
 
Yabancı ülkelerden ülkemize her yıl birçok kimse tapu kadastro arşivlerini incelemek ve bu konuda ihtisas 
yapmak veya doktoralarını hazırlamak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmaktadır. Bu yıl 8 
yabancı ve 39 Türk araştırmacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşivlerinde incelemelerde bulunmuştur. 
Bunlar, ülkemiz için gurur verici olaylardır. 
 
Tapu arşivindeki mevcut eski kayıtlar, çeşitli amaçlar için kullanılmakta ve yılda 250 bin adet tapu kaydı çeşitli 
amaçlar için istenilmekte ve çıkarılmaktadır. Bütün bunlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin ne 
derece hızlı ve eskiye nispetle ne kadar önemle çalıştığının birer örneğidir. Bu kayıtlarımızın tamamı eski yazı 
olup, uzman kişiler tarafından çıkarılmakta; ancak, bu uzman kişilerin sayısında azalma kaydedildiği göze 
çarpmakta ve üniversitelerimizin bu konuya önem vererek, bu dallarda da eleman yetiştirme yönünde bazı 
çalışmalar yapmaları bizim en büyük temennimizdir. 
 
Hükümetimiz, tapu arşivine gereken önemi vermiş, müstakil ve geniş alanda daha iyi imkanlarla hizmet vermesi 
için, tapu arşiv binasının yapımına başlanması programa alınmış ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. 1991 
yılında, inşallah bu arşiv binasının yapımına da başlanacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, toprak mülkiyetinin belirlenmesinde, hak sahibi vatandaş lehine önemli kolaylıklar 
sağlanmış, devlet- vatandaş arasındaki davaların en alt düzeye indirilmesi için yasal tedbirler alınmıştır. Bunun 
en güzel örneği de yeni çıkartılmış bulunan 3402 sayılı Yasadır. Tapu ve Kadastronun memlekete yapmış olduğu 
hizmetler, sadece devletle vatandaş arasında olan ihtilafların halli değildir. Ülkemizdeki kan davalarının yüzde 
50'si toprak yüzünden meydana gelirdi. Kadastroyu bu yönden de takdir etmemiz gerekiyor. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, ülkemizdeki kan davaları da en asgari düzeye inmiştir. 
 



Yeni hazırlanan 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmıştır. 
Bu kanun tasarısıyla, 6831 sayılı Kanunun 2/b bendi gereğince, devlet ormanları sınırları dışına çıkartılan, başka 
bir ifadeyle, ormanla ilgisi kalmayan yerlerin, kullanan kişilere, bedeli mukabilinde verilmesi amaçlanmaktadır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu elemanları kendisi yetiştirip, eğitip, gerektiğinde teknik 
eleman ihtiyacı duyan diğer kurum ve kuruluşlara da destek sağlamaktadır. Bu cümleden olarak, Milli Emlak, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Arsa Ofisi ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü gibi kurumlara eleman yetiştirmektedir. 
 
Bu yıl içinde, kurum personelinden, durumları uygun bulunanlar, Devlet tabancı Diller Okulu veya Türkiye Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne de gönderilmektedirler. Ayrıca, durumuyla mütenasip olan bazı personelin, 
Almanya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve Malezya gibi ülkelere gönderilerek, bilgi düzeyinin geliştirilmesi ve 
modern teknolojiye intibak etmeleri sağlanmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Hükümetimiz döneminde, 26.9.1984 tarihinde çıkarılan 3045 sayılı 
yasa ile idari yapısı düzenlenmiş, 10 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile de, 
köylerde uygulanan 766, şehir merkezlerinde uygulanan 2613 sayılı kanunlara son verilmiş, ülke kadastrosunun 
belirli bir zaman aralığında bitirilmesi planlanmış bulunmaktadır. 
 
Özellikle devletin imkanları yanında, özel sektör kapasitesinden yararlanma prensibi de getirilerek, kadastro 
üretimine hız verilmiştir. Nitekim, 1987-1989 yıllarında, 8 ilçede toplam 34 500 hektarlık alanın kadastro teknik 
işleri, 1988-1990 yılları arasında da, 10 500 kilometrekarelik alanın nirengi sıklaştırılması, özel şirketlere, ihale 
suretiyle yaptırılmıştır. Halen 3 ilçede, 15 701 hektar alanın kadastro teknik çalışmaları yapılmakta, GAP 
bölgesinde 80 bin hektar alanda yapılan tapulaştırma işi, özel sektör tarafından yürütülmektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde kadastro hizmetleri 56 yıldan beri devam etmekte olup, bugüne kadar şehir ve 
köylerle birlikte olmak üzere, toplam 260 340 kilometrekarelik alanın kadastrosu tamamlanmıştır; yani 
ülkemizde, yüzde 62,5 oranında bir kadastro tamamlama işi yapılmıştır. Şehir merkezleriyle turizm alanlarına 
öncelik verilerek yapılan bu çalışmalar sonucu, kadastro, meskûn yerlerde yüzde 89,8 oranında gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. Kadastro çalışmalarında elde edilen bu sonuç, pek çok ülkeye göre çok iyi bir durumdur, 
örneğin, kadastro çalışmaları Kanada'da yüzde 40, Arjantin'de yüzde 20, Japonya'da yüzde 25, İsviçre'de yüzde 
20, İngiltere'de yüzde 30 seviyesindedir. Henüz çalışmalara başlanmamış yerlerde ise, gelişen teknolojik şartlara 
uygun olarak, yeni yöntemlerle kadastronun kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. Bununla beraber, ifade 
etmek isterim ki, yapılan planlamalar sonunda, toprağa bağlı yatırımlarda kadastro hizmeti bugüne kadar 
darboğaz teşkil etmemiştir; örneğin GAP bölgesinde. 
 
Bilindiği gibi, kadastro, yaşayan bir hizmettir. Asıl olan, ilk tesis kadastrosunun yapılmasından sonra güncel 
tutulmasıdır. Gelişen ülkemizde, yatırım hizmetlerinin artması, bu hizmetleri daha da artırmıştır. Nitekim, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1990 yılının ilk sekiz ayı sonu itibariyle, kırsal alan (köy) kadastrosunda 3 159 
246 dönüm, kentsel alan (şehirlerde) kadastrosunda da 686 600 dönüm sahanın ilk tesis kadastrosunun yanında, 
220 bin adet değişiklik işlemi, S 400 dönümlük alanda imar affı çalışmaları, 57 000 hektarlık alanda pafta 
yenileme ve 545 dönüm alanda da, afet kadastrosu ve 3 500 dönümlük alanda da arazi toplulaştırma 
çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yurt sathında yayılmış olan faal durumdaki 959 adet Tapu Sicil 
Müdürlüğü mevcut olup, bu dairelerde 6 000 civarında bir kadro ile yılda yaklaşık 10 milyon vatandaşa hizmet 
verilmektedir. 
 
1989 yılında 2 milyon 300 bin adet tapu işlemi yapılıp, Hazineye 335 milyar 220 milyon gelir sağlanmıştır. 1990 
yılının ilk 7 ayında 1 milyon 284 bin işe karşın, 328 milyar lira harç tahsil edilmiştir. Buna göre, 1990 yılı 
sonuna kadar 2,5 milyon iş yapılıp, 650 milyar Türk Liralık gelir sağlanmıştır. 
 
Getirilen, iş basitleştirme yöntemleriyle, tapu daireleri, vatandaş işlerinin günü gününe bitirildiği kuruluşlardan 
biri haline gelmiştir. Birikimler asgari düzeye indirilip, "bugün git, yarın gel" olayları ortadan kaldırılmıştır. 
 
Yüce Meclisin çıkarmış olduğu 743 sayılı Türk Medeni Kanunundan 3678 sayılı Kanunla yaptığı yeni değişiklik 
ile nesebİ sahih çocuklar ile nesebİ gayri sahih çocukların miras haklarına eşitlik sağlanmış; sağ kalan eşin miras 
hakkı yeniden düzenlenmiş ve kanuni intifa hakkı yerine, mülkiyet hakkı tanınmıştır. Ülkemizde giderek 
yaygınlaşan üst hakkı konusunda çok geniş ve kapsamlı hükümler getirilmiştir. 
 



Dış kaynaklı krediler için, yabancı para üzerinden ipotek tesis imkanı tanınmış, ayrıca iştirak halindeki 
mülkiyetin, müşterek mülkiyete dönüştürülmesi basitleştirilmiş olup, tutum ve davranışları ile diğer hissedarlara 
karşı olan yükümlülüklerini ağır suretle ihlal eden hissedarların, mahkeme kararı ile hissedarlıktan çıkartılması 
esası getirtilmiştir. 
 
Diğer yandan, kadastro çalışmaları ile her türlü yatırım çalışmalarında altlık olarak kullanılan 1/5 000 ölçekli 
standart topoğrafik harita yapımına fotogrametrik metot uygulanmakta ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile, Harita Genel Komutanlığı ile birlikte yürütülerek bu konuda da yapılan başarılı hizmetler sonunda, ülke 
genelinde 401 504 kilometrekarelik alanın haritası tamamlanmış bulunmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait olup 1989 yılında Suriye jetlerince düşürülen fotoğraf alım uçağının 
yerine, yeni bir uçak alımına ait işlemler yıl içinde tamamlanmıştır. Hükümetimizce yürütülen temaslar 
sonucunda, Suriye Hükümeti ile 3 milyon 430 bin Amerikan Doları tazminat ödenmesi hakkında protokol imza 
edilmiş olup, ödenecek bu tazminatın 2 milyon doları şehit ailelerine ödenecektir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi 391.6 milyar TL. olarak belirlenmiş, 1990 yılı 
bütçesine oranla yüzde 76.5 artırılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, çağın getirdiği yeniliklere 
uygun gelişen teknolojik alet ve donanıma önem verilmektedir. Bu çalışmalar için bütçe imkanlarından ayrılan 
ödenek yeterli olmayıp, yatırımları hızlandırma ödeneğinden de bu yıl tahsisat ayrılmasında yarar olacağı 
inancındayız. Ayrıca, gerekli olan teçhizatın kısa zamanda temini amacıyla, tapu ve kadastro fonu kurulmasında 
büyük fayda görülmektedir. Hazırlanan fon kanun tasarısının en kısa zamanda Yüce Meclise sunulmasını da 
beklemekteyiz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde gelişen teknolojik şartlara uygun olarak yürütülmekte olan tapu kadastro 
bilgi sistemi, GAP arazi toplulaştırılması, ülke yüzey ağı sıklaştırılması, uydulardan yararlanılarak nokta tespiti, 
Güneydoğu Anadoluda otomasyon projeleri için önemli çalışmalar yapılmış olup, gerçekleşmesinde sayısız 
faydalar olacağını belirtmek isterim. 
 
Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, benden önce konuşan Doğru Yol Partisi Grubunun 
sözcüsünü tebrik ve takdir ettiğimi belirtmek isterim. Burada bütçesi görüşülen konunun dışına çıkılmadan 
yapılan tartışmalar, yöneltilen tenkitler hakikaten yerinde-oluyor; arkadaşımızın konuşması buna bir örnek 
olmuştur. Kendilerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
 
Anavatan Partisi Grubunun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, sözcülüğünü yapmaktan 
mutlu olduğumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları bu kısa müddet içerisinde 
anlatmanın mümkün olmayacağını, dışarıdan mütevazı bir görünüm arz eden kuruluşun, önemli hizmetler 
yaptığını, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde, başta Sayın Devlet Bakanımız olmak 
üzere, diğer yöneticiler ve her kademedeki görevlinin büyük gayret ve çabalarını bu vesileyle belirtir, bütçenin 
Türk Milletine ve güzel ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
 
Gruplar adına son söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti temsilcisi Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un. 
 
Buyurun Sayın Kul. 
 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1991 mali yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım; bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet götüren önemli 
kuruluşlarımızdan birisidir. Toprak- insan ilişkilerini modellendiren tapu ve kadastro hizmetleri o kadar geniş 
amaçlıdır ki, hemen hemen diğer tüm hizmet sektörleriyle yakın bir ilişkisi vardır. 
 
Çok yararlı çalışmalar yapan ve birçok hizmet sektörüyle ilişkisi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 
bu hizmetleri yapabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için büyük bir desteğe ve maddi imkanlara sahip 
olması gerekirken, ne yazık ki, her yıl olduğu gibi, bu yılki bütçede de bu eksikliği büyük bir açıklıkla 
görmekteyiz. Kaldı ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına ve dolayısıyla genel bütçeye hiç 
de küçümsenmeyecek büyük paralar bırakmaktadır. 1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye 
Bakanlığına 335 milyar para vermiş; ama bütçeden aldığı pay 127 milyar. 1990 yılında Tapu ve Kadastro Genel 



Müdürlüğü Maliye Bakanlığına 650 milyar para vermiş; ama bütçeden aldığı pay 212 milyar. 1991 yılında Tapu 
ve Kadastrodan genel bütçeye 1 trilyon 50 milyar lira gelir geleceği tahmin edilmiş ve bu gelir hanesine 
yazılmış; ancak bu sene de Tapu ve Kadastro Gene! Müdürlüğüne verilecek para 391 milyar 629 milyondur. 
Yani, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, genel bütçeye vermiş olduğu paranın 
ancak 1/3'ünü alabilmektedir. 
 
Bu konuda, bundan önceki yıllarda çok şey söylenmiş; söylenmemiş söz kalmamış; ancak biz burada ne 
söylersek söyleyelim, Hükümet bu konuda bildiğini yapıyor, bildiğinden şaşmıyor ve bizim söylediklerimizi hiç 
ciddiye almıyor. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine 
getirmek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Nedir bu görevler? Zamanın kısa oluşundan dolayı bunları size tek tek 
sayamıyorum; ama, çok büyük görevler üstlenmiştir. Bu genel müdürlüğün bütün bu görevleri bu bütçeyle 
yapması ise hiç mümkün değildir. Zaten biraz sonra bugüne kadar yapılıp yapılamayanları saydığım zaman da, 
bu bütçeyle hiçbir şey yapılamayacağını hepiniz göreceksiniz. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu konuya geçmeden önce, biraz bütçe ödeneklerini açmak istiyorum. Bu yılki bütçe 
ödeneği 391 milyar 629 milyon liradır. Bunun 323 milyar lirası cari harcamalara-yani personel harcamaları-11 
milyar 675 milyon lirası transfer harcamalarına –bunun içerisinde mal ve hizmet alımları da oldukça azdır. 
Genellikle sosyal amaçlı ve borç ödemeleriyle ilgili ödeneklerdir- ve geriye kalan 56 milyar 870 milyon liralık 
bölümü ise, yatırım harcamalarına ayrılmıştır. Şimdi, bu 56 milyar liranın tamamı yatırım harcaması olsa, gene 
itirazımız olmayacak; ama bu paranın büyük bir kısmı personel harcamalarına gitmekte olup, ödenekten bu 
miktarı da çıkarırsak, geriye sadece bütçenin yüzde 10'u kadar bir yatırım harcaması kalır ki, bununla ne 
yapılabileceğini Sayın Bakandan veya kuruluş mensuplarından öğrenmek istiyor ve burada açıkça anlatmalarını 
bekliyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bir alışkanlık oluşmuş ve 1985 yılından 
başlayarak yaptığı her işi, "HAKAR" adıyla anılan Harita ve Kadastro Reform Projesine bağlamışlar. Bu konuyu 
incelediğimizde, HAKAR, ANAP iktidarı tarafından harita ve kadastro hizmetlerini 8 yılda tamamlama 
iddiasıyla hazırlanmış ve büyük umutlar verilerek tüm kamuoyuna tanıtılmış önemli buluşlarından birisidir. Dört 
ayrı aşamadan meydana gelen bu proje, ikinci aşamasından sonra devam ettirilmemiş; ancak alışkanlık bu ya, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kanununu bu araştırmaya dayandırmış; teşkilat yönetmelik yapmış bu 
araştırmaya dayandırmış, çalışmış, çalışmamış; başarılı olmuş veya olmamış, her şeyi bu araştırmaya 
dayandırmış! İşin en kötüsü de, HAKAR çalışmamış; HAKAR'ın çalışmamış olmasını da, gene HAKAR'a 
dayandırmışlar! Eğer HAKAR uygulanmayacaktı ise, niçin böyle bir proje hazırlandı?.. Bu proje hazırlandıysa, 
niçin çalıştırılmıyor; para gerekiyorsa, bu kuruluşa niçin para verilmiyor? Bu soruların da Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını bekliyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, HAKAR raporunda dikkatimizi çeken üç önemli konu vardır. Bunlardan birisi, büyük bir 
iddiadır. Yani, "Harita ve Kadastro çalışmaları 8 yılda tamamlanacak" denilmektedir. Bu 8 yıl konusuna, 
özellikle değinmek istiyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 73 il ile, bunlara bağlı ilçelerde ve 36 bin köyümüzde kadastro çalışmaları 
yapacaktır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına göre kadastrosu yapılacak sahaların miktarı ise, köylerde 410 
bin kilometrekare, şehirlerde de 25 bin kilometrekare olmak üzere, toplam 435 bin kilometrekare olması 
gerekirken, nedendir bilinmez; ama HAKAR raporunda bu rakam 395 bin kilometre kareye indirilmiştir. Acaba, 
Devlet Planlama Teşkilatının verdiği rakamlar mı doğru, yoksa Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verdiği 
rakamlar mı doğru? Bir yanlışlığın olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü, Devlet Planlamanın raporunun 
hazırlanması sırasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden gelen uzman kişiler vardı; ancak, böylesi bir 
şaşırtmaya niçin gerek görülmüş diye kendi kendime soruyor ve bunu, olsa olsa çok iş yapmış olduklarını 
kanıtlamak için böylesi rakamlar üzerinde oynama yöntemini düşünmüş olabilirler şeklinde yorumluyorum. Eğer 
bizim bu yorumumuz yanlış ise, bunun gerçek sebebini Sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz. Yok, eğer bizim 
yorumumuz doğru ise, yani o amaçla rakamlar çarpıtılmışsa, kamuoyunu bu kadar dolaylı olarak yanıltmaya ve 
kandırmaya hiç gerek yoktu. Kadastro yaptığınız alanın yüzölçümünü büyük göstermiş olsaydınız bile, yine 
milleti inandırabilirdiniz. Çünkü, hiç kimsenin, sizin kadastro yaptığınız alanlara gidip de ölçmeye ve gerçek 
rakamları ortaya çıkarma şansına sahip olmadığını biliyoruz. 
 
Değerli üyeler, bu 8 yıl meselesi oldukça ilginç. Bu sene için kadastrosu yapılabilecek alanlar 5 bin 
kilometrekare olarak verilmektedir. HAKAR tüm Türkiye'nin kadastrosunu bitirmek için 8 yıl sözü vermişti. 
Bunun 4 yılı gitmiş, geriye kalmış 4 yıl. Şimdi, kadastro yapılacak saha için Tapu Kadastro Genel 



Müdürlüğünün verdiği rakamı doğru olarak kabul edelim. Yani, daha küçük olan rakamı kabul ettiğimiz zaman, 
395 bin kilometrekareyi kabul ettiğimiz zaman, bunun bugüne kadar yapılan kısmını çıkıyoruz, geriye kalan saha 
160 bin kilometrekaredir. Yıllık olarak 5 bin kilometrekare hedeflediğimize göre, benim yaptığım hesap sonucu, 
biz Türkiye'nin kadastrosunu ancak 32 yılda tamamlayabiliyoruz. Geriye 4 yıl kalmış. 4 yılda bitmesi lazımken 
32 yıl gerekiyor. Aslında, 5 bin kilometrekare hedeflenmiş; ama 1989'da, 1990'da bu, 4 bin kilometrekarenin 
altındadır. Buna göre hesabını yaptığımız zaman, Türkiye'nin kadastrosu 43 yılda tamamlanıyor. 
 
Devlet Planlama Teşkilatının vermiş olduğu rakamlar, yani daha büyük rakam olan 435 bin kilometrekare 
üzerinden hesapladığımız zaman, Türkiye'nin kadastrosu 51 yılda tamamlanmış olacaktır. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu kuruluşa verilen görevler, sadece yeni kadastro yapmayla ilgili de değildir. Kadastroyla 
ilgili başka görevler de vermişler. Mesela; kuruluş kanunundan bir madde okuyorum. Şöyle diyor : "Teknik 
uygulama kabiliyetini kaybeden kadastro paftalarının yenilenmesinin yıllık çalışma programlarını yapmak, 
yapılan işleri takip etmek, bu konuda gerekli önlemleri almak." Bu işin kapasitesi ne kadardır? Yetkililerin 
ifadesine göre, 65 bin kilometrekaredir. 1990 yılında yapılan iş ne kadardır? 56 kilometrekaredir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bu işi bu süratle ne kadar zamanda bitirecektir? 1150 senede. Sayın Bakanım, Allah 
size uzun ömürler versin, inşallah 1150 senede bitirirsiniz, öyle görünüyor ki, bu işler, siz iktidarda kaldığınız 
sürece bitmeyecek. Bitirmek için de hiçbir niyetiniz yok; üretim yok, yenileme yok, herhangi bir çabanız da yok. 
 
HAKAR'da bahsedilen tapu ve kadastro müdürlüklerinin birbirlerinden ayrılarak iki genel müdürlük olarak 
yeniden yapılanmasını sorduğumda-ki, bu HAKAR'da önemli gördüğüm konulardan birisiydi, Uç konu 
söylemiştim ya- ilgililer böyle bir şeyin kesinlikle yanlış olacağını, daha önce böyle ayırım yapan ülkelerin şimdi 
o ayırımı yapmaktan vazgeçtiklerini ve bu iki kuruluşu birleştirdiklerini söyleyerek, bizde de bu ayırmanın 
kesinlikle yanlış olacağını ve böyle bir şey yapmayacaklarını söylüyorlar. 
 
Peki, öyleyse, HAKAR raporunu kim, niçin yazdı? Niçin bu rapor, hayalİ ve yapamayacağınız veya yapmanızın 
sakıncalı olduğu birçok bilgiler ve önerilerle dolu? 
 
Değerli arkadaşlarım, biraz da tapu konusuna değinmek istiyorum, özellikle bütçe raporunda bu işlerden 
bahsedilirken, tapu sicil müdürlüklerinin ne kadar çok çalıştığı ve ne kadar büyük işler başardığı anlatılmaktadır; 
onun için buna değinmek istiyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bir kere tapu sicil müdürlüklerine gelen işler, tamamen talebe bağlıdır; iş gelirse 
yapılacaktır, iş gelmezse yapılmayacaktır. Bunda, tapu sicil müdürlüklerinde çalışan personelimizin çok veya az 
çalışmasının hiçbir katkısı yoktur; ama yine de ben, madem orada bundan övünülmüş, bir hesap daha burada 
vermek istiyorum. 
 
Şimdi, 1990 yılında hedeflenen, yani tapu sicil müdürlüklerinde yapılması gereken 2,5 milyon işlem üzerinden 
bir hesap yaptığım zaman, her müdürlüğe bir günde sadece 10 işlem düşmektedir. Türkiye'de 959 tane tapu sicil 
müdürlüğü var. Böldüğümüz zaman her müdürlüğe 10 işlem düşmektedir. Bu tapu sicil müdürlüklerinde çalışan 
personel sayısı da 6 bindir ki, personele böldüğümüz zaman bir personele bir günde 1.6 işlem düşmektedir ve bu 
da büyük bir başarıymış gibi gösterilmektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, gene Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün aslİ görevlerinden birisi de, kadastro 
paftalarındaki değişiklikleri takip etmek, merkezİ kadastro paftalarıyla mahallinde yapılan kadastro 
değişikliklerini birbirine uydurmaktır. Bunu söylemek belki yanlış olur; ama edindiğim bir bilgiye göre, merkezİ 
kadastro paftalarıyla mahallİ kadastro paftaları arasında hiçbir benzerlik kalmamış, hiçbir işlem yapılmamış veya 
yapılamamıştır. Aynı durum, tapu arşivinde de söz konusudur. Tapu kütüğü, yılda 2.5 milyon kez işlem 
görmektedir; ancak, bugün merkez tapu kütükleriyle, mahallİ tapu kütükleri arasında bir bağlantının kalmadığı 
söylenmektedir. Kısacası her iki arşiv de kAğıt deposudur. Herhangi bir ilçede bir afet olacak olsa, bir yangın 
çıkacak olsa, yapılan bütün çalışmalar kaybolup gidecektir. Bütçe raporunda yapılmasıyla övünülen konular 
arasında bu konuya hiç değinilmemiş. ANAP İktidarı yıllardır bu konuda hiçbir şey yapamamıştır, yapacağı da 
yoktur. Sanıyorum biraz sonra Sayın Bakan cevap verirken, bunları bilgisayar sistemine geçireceğini 
söyleyecektir. Şimdiden soruyorum Sayın Bakana: Bunları kaç yılda bilgisayar sistemine geçirmeyi 
hedefliyorsunuz? Öyle bir rakam söyleyin ki, gerçekçi olsun, HAKAR'dakiler gibi olmasın. 
 
Yalnız, arşiv konusunda sevindirici bir olay var. Gerçekten bunu sayın genel müdürümden duyduğum zaman çok 
sevindim; çok önemseyeceğimiz ve üzerinde duracağımız önemli bir olay. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Türkiye'nin en eski ve en geniş arşivine sahiptir; beşyüz yıl eskiye dayanan, Osmanlılar zamanından kalan ve 
bırakın bütün Türkiye'yi, Osmanlı hakimiyetinde olan tüm toprakların tapularının muhafaza edildiği ve her 



köyümüzün, tek tek belirtildiği ve isim isim yazıldığı bir tapu arşivine sahiptir. Yalnız, bu tapu kayıtları eski 
yazıyla yazılmıştır, ivedilikle ve çok dikkatlice bu tapu kayıtlarının yeni yazıyla değiştirilmesi ve yine hem eski, 
hem de yeni yazıyla yazılmış olan bu kayıtların daha çok dikkatli ve titiz bir şekilde muhafaza edilmesi 
gerekmektedir. Atalarımızın bize kadar ulaştırdığı bu kayıtları, bizlerin de, bizlerden sonra gelecek nesillere 
bırakmak gibi, çok önemli ve tarihİ bir sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız lazım. Bu konuda gerek 
Bakanlığın, gerekse kuruluş mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Kul, toparlayınız lütfen. 
 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, benden önce konuşan arkadaşlarım 23'er dakika konuştu, bana 
da eğer aynı müsamahayı gösterirseniz; zaten az kaldı, toparlamaya çalışıyorum. 
 
BAŞKAN- Ben, önünüzdeki sayfalara bakarak arkadaşlarımı ikaz ediyorum, sizin sayfalarınızı biraz fazla 
gördüm, onun için bir iki dakikada toparlayın lütfen. 
 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Peki Sayın Başkanım, bazı kısımlarını çıkararak geçiştireceğim ve aynı zaman 
süresi içinde bitirmeye çalışacağım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, eğitim konusuna raporda çok geniş yer verilmiş. Gerçekten 
güzel eğitim yapılıyor; ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait hem iki yıl süreli hizmet içi eğitim 
yapılan yukarıda bir okul var, hem de Gazi Üniversitesine bağlı iki yıllık Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu 
var; bunların ikisi de aynı kefeye konuluyor. Her ikisi de iki yıllık eğitim alıyorsa, hizmet içi eğitim yapan 
insanların statüsünü düşünmemiz lazım. Bunların statüsü ne olacak? İkisi de iki yıllık eğitim alıyor, sonunda 
birisi yüksekokul diploması alırken, diğerinin ne olacağı veya bu konunun bir yarar sağlayıp sağlamadığı 
konusunda tatmin edici bir bilgi bulamadım. Eğer bu kadar eğitim yapıyorlarsa, onların da statüsü mutlaka 
düşünülmelidir. 
 
Bunlar yine neyse; diğer bazı meslek yüksekokullarında harita ve kadastro bölümleri var ki, bunlardan mezun 
olan insanlardan-ki, istihdam alanı olarak bunları ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü alıp çalıştırabilir- 
bugüne kadar tek bir kişi bu kuruluşa alınmamıştır. Neden alınmadıklarını sorduğumuz zaman, "Bunlar tekniker 
olarak mezun oluyorlar, bizim kuruluşumuzda tekniker kadrosu olmadığından dolayı bunları çalıştırmamız 
mümkün olamıyor" denilmiştir. Bu okullardan mezun olan binlerce gencimiz sokaklarda gezmektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu okulla ilgili bir başka önemli konu da, bu okulda 247 tane lise öğrencisi, 353 tane de 
hizmet içi eğitim gören olmak üzere, toplam 600 kişi eğitim görürken, 56 tane kadrolu öğretmen, 80 tane de 
genel müdürlükten gidip ders veren öğretmen olmak üzere, toplam 136 tane öğretmen var. Haftalık ders saatini 
40 saat olarak düşündüğümüz zaman, her öğretmene haftada 3 saat ders düşmektedir veya öğrenci sayısına 
böldüğümüz zaman, öğretmen başına 4 tane öğrenci düşmektedir. Bu, okul olmaktan çıkmış, birtakım insanlara 
yeni iş imkanları yaratmak için yapılmış bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Yine bir başka konu da, bu okulda irticai faaliyetlerin artık doruk noktaya çıktığını ifade etmek istiyorum. 
Birtakım insanların, birtakım öğretmenlerin ve öğrenci gruplarının, bazı öğrencileri bazı tarikatlara üye yapmaya 
veya zorla namaz kılmaya ve oruç tutmaya zorladıklarını izlemekteyiz. Daha önceki Bakanın bu konuda bilgileri 
olmuş ve bu konuda bir araştırma soruşturma açtırmış; ama, bugüne kadar bu soruşturmanın sonucu ne olmuş 
bilemiyoruz. Sayın Bakanım, geçen yıl yine bu sorulduğu zaman, yazılı olarak cevap verileceği söylenmişti.  
 
Gerçekten, bu olay çok ciddi... Tüm, kuruluş bürokratları yanınızda. Bu soruşturmanın sonucu ne oldu? Onu da 
yazılı değil, bu kürsüden öğrenmek istiyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün uğraştığı en önemli konulardan birisi de, personel 
hareketleridir. Genel Müdürlüğe gelen evrakların yüzde 40'ının personel işleriyle ilgili olması, bunun en açık 
göstergesidir. Bu olay, bu kuruluşumuzda, personel işlerinin bir kurala bağlı olmayışını göstermektedir. Bu 
konunun diğer bakanlıklarda, diğer kuruluşlarda olduğu gibi, mutlaka bir kurala bağlanması gerekmektedir. 
Zaten az ve yetersiz olan kuruluş bütçesinin büyük bir kısmı da yolluk ve harcırah olarak kullanılmakta; aynı 
zamanda, mehil müddetinden dolayı da büyük işgücü kayıplarına sebebiyet verilmektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, yine, dikkat çeken bir konu teftiş kuruluyla ilgili. Teftiş kurulu, doğrudan genel müdüre 
bağlı; ancak, teftiş kurulu, asli göreviyle uğraşmaktansa, hiç üstüne lazım olmayan başka başka işlerle 



uğraşmaktadır. 3402 sayılı Yasada teftiş kurulunun görevleri sayılmış. Bu yasanın üçüncü bölümünün danışma 
ve denetim birimleri bölümünde, teftiş kurulunun görevleri açık açık yazılmış. Teftiş kurulu, bu görevlerle 
kesinlikle ilgilenmiyor. Nedir bu görevler? Teftiş, inceleme, soruşturma falan... Ancak, teftiş kurulu üyeleri, 
lisansüstü eğitime yöneltilmiş, organizasyon metot kurslarına gönderilmiş, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
kurslara gönderilerek, daha sonra bu elemanlar, plan hazırlama, bütçe yapma ve iş ölçme tekniği gibi, hiç 
kendileriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmışlardır. 
 
Nedir bu Başkanlığın ana görevleri? Teftiş, inceleme ve soruşturma. Raporda bununla ilgili olarak, tek bir satır 
yok. Teftiş kurulu, bugüne kadar kaç incelemede bulunmuş, kaç teftişte bulunmuş; kaç tapu kadastro müdürlüğü, 
kaç tapu sicil müdürlüğü normal denetim görmüş? Acaba teftiş kuruluna ihtiyaç yok muydu? incelemeyi 
gerektirecek hiçbir önemli olay yok muydu? Siz, eğer, "Olmadı. Böyle bir olay yok" diyorsanız Sayın Bakanım, 
ben size yardımcı olmak istiyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Kul, herhalde toparlıyorsunuz!.. 
 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
 
Baştan beri, eksikliğini ve yetersizliğini söylediğim kadastro çalışmalarından bugüne kadar yapılabilenlerin 
büyük bir çoğunluğunda büyük ihtilaflar vardır. Kadastro mahkemelerinde uzun yıllardır sürüncemede 
beklemektedir bunlar. Yapılan kadastro çalışmalarında, büyük ihtilaflardan dolayı, insanlarımız, en son çözüm 
olarak mahkeme kapılarına koşmaktadır. Bu ihtilaflardan dolayı olaylar olmakta, insanlar birbirini vurmakta, 
cinayetler işlenmekte, insanlar ölmekte, insanlar cezaevini doldurmakta, insanlarımız mahkeme kapılarını 
aşındırmakta; bu ihtilaflardan dolayı kadınlarımız dul kalmakta, çocuklarımız yetim kalmaktadır... 
 
Yine bu konuda iddialar var Sayın Bakanım : "Kadastro elemanları, kimin daha çok tavuk veya yumurtasını 
yiyorsa, onu bilirkişi tayin ediyor!" Yine iddialar var : "Kadastro elemanları, kimden kuzu yiyip, kimin daha çok 
içkisini içiyorsa, ondan taraf yazıyorlar!" Bu ihtilafların altında yatan olayların ve insanlarımızın kan davasına 
dönüştürdüğü kavgalarının altında bu tür gerçeklerin var olduğunu iddia ediyorum. Teftiş kurulu elemanları, 
bugüne kadar, bu konularda hiçbir araştırma yaptılar mı? Bu tür olayları önlemek için teftiş kurulunu asıl 
amacına uygun olarak çalıştırma zamanı gelmedi mi artık? Sayın Bakan, "Teftiş kurulunu, bu amacına uygun 
olarak çalıştırmayı düşünür müsünüz?" diye sadece hatırlatmada bulunuyorum; takdir sizin tabii yine. 
 
Değerli arkadaşlarım, konuşmamın büyük bir kısmını atlamak zorundayım. 
 
Bir mülk edinme konusu var ki, çok önemli. Tüm Türkiye biliyor ki, Türkiye'de yabancıların mülk edinmesi 
yasaktır. Anayasa Mahkemesi bu işi bozdu, herkes öyle biliyor, ben de öyle biliyordum, bu konuyla ilgileninceye 
kadar. Ama, gerçek o değil; gerçek, sadece, Türkiye'de mülk edinme konusunda, altı ülkenin uyruklusu olan 
vatandaşlara yasak var, diğer ülkelerin hiç böyle bir yasağı yok! 
 
Değerli arkadaşlarım, bu olaya tepki varken, tepki oluştuğu zaman, yani, bu mütekabiliyet anlaşmasının 
olmayışından dolayı o ülkelerin insanlarının mülk edinmesine karşı çıkılmamıştı. Ona karşı çıkarken en önemli 
olay, bizim insanlarımızın gezemediği, göremediği, giremediği, sahip olamadığı, ülkemizin en güzel yerlerinin 
yabancı uyruklu insanlar tarafından talan edilmesine karşı olmaktı o tepki; ama, gördüğümüz kadarıyla, o olay 
yine devam ediyor. Sadece, Körfezdeki o altı ülke; isterseniz bunları da, sizlere sayayım: Kuveyt, Yemen, Suudi 
Arabistan, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunların dışında tüm dünya ülkelerinin uyruklusu 
vatandaşlar Türkiye'den yine mülk edinebiliyorlar. Bunu sadece kamuoyuna duyurmak için, gerçekleri 
öğrenmeleri için burada söylemek gereğini hissettim. 
 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, birkaç önerim var, bunları sıraladıktan sonra konuşmamı hemen 
bitiriyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Kul, biraz önce, arkadaşların kaçar dakika konuştuklarını saat olarak söylediğinizde, 
zamanınıza riayet edeceğinizi zannetmiştim; 30 dakikaya yaklaştınız. 
 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, önerilerim önemli konular; kuruluşun daha sağlıklı çalışabilmesi 
için bunların söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten son konuşmacı olarak... 
 
BAŞKAN- Buyurun, lütfen bitiriniz. 
 



MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, arşivde bulunan bu 500 yıllık tapu kayıtlarının, mutlaka ve 
mutlaka yeni yazıya çevrilmesi ve gerek eski ve gerek yeni yazıyla arşivin çok iyi korunması ve muhafaza 
edilmesi sağlanmalıdır. 
 
Kuruluşun, kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi ve HAKAR'da gösterilen hedeflere ulaşabilmesi için, 
mutlaka ve mutlaka yeterli bütçeye kavuşturulması gerekmektedir. Belki bu, bu sene için mümkün olmayacaktır; 
ama, gelecek yıl bu ciddiye alınmalıdır.  
 
Kadastro, kırsal ve kentsel alanın düzenlenmesi amacına uygun olarak çalışmalı, mal ve toprak envanterini 
çıkarmalı, ne tür toprağımızın olduğunu, topraklarımızın eğimini, verimi, kullanış amacını, kimin elinde 
bulunduğunu tespit etmeli ve bu detaylı bilgiler, hem mahallİ arşivlere, hem de merkezİ arşive mutlaka 
alınmalıdır.  
 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kuruluşun gerekli olan araç ve gereç eksikliği ivedilikle tamamlanmalı, 
özellikle bilgisayar sistemini en kısa zamanda geliştirmelidir.  
 
Kadastro mahkemelerinin daha sağlıklı çalışabilmeleri için gerekli önlemler alınmalı, gerekirse kadastro 
mahkemelerinin sayısı çoğaltılmalıdır. 
 
Kadastro çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi ve iyi muhafaza edilebilmesi için, devlet eliyle yapılma 
geleneği devam ettirilmelidir; özel sektör eliyle yapılma heveslerinden vazgeçilmelidir. Aksi halde, yeminli 
bürolar gibi, yeni bir olayla karşı karşıya kalabiliriz. 
 
GAP çerçevesinde bölgesel kalkınma ve uygulama yapılmalıdır. Bu bölgenin kadastrosu ivedilikle bitirilmeli ve 
yine GAP bölgesinde büyük bir sorun olan toprak dağılımındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır. 
 
Kuruluş çalışanlarına insanca yaşayabilme koşullarını yarattırabilecek tatminkar bir ücret verilmelidir, özellikle 
arazi tazminatları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.  
 
Tapu tescil belgeleri için daha kaliteli kağıt kullanılmalı ve gerekirse, uzun süre saklanan bu belgelerin, nüfus 
cüzdanlarında veya sürücü belgelerinde olduğu gibi, yeni bir belge ile, eski belgeler hepten değiştirilmelidir. 
 
Gerek bu önerilerimin, gerekse konuşmamın içerisinde belirttiğim birçok sorun ve önerilerimin, kuruluş ve 
bakanlık tarafından dikkate alınacağını umuyor ve düzeltileceğini bekliyorum. 
 
Bütçenin, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, bakanlığa, ülkemize ve tüm bu kuruluş hizmetlerinden yararlanan 
vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlığıma 
bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bir buçuk asra yakın bir süreden beri, devlet adına, gayrimenkul malların 
güvencesi olma varlığını devam ettirmiş ve yine, işlevini, devlet adına ve Hazinenin sorumluluğu altında bugüne 
kadar başarıyla yürütmüştür, yürütecektir. 
 
Türk insanının toprağa bağlılığı, Türk insanının mülk tutkusu nedeniyle, tapu kadastro işlemleri, ülkemizde 
büyük değer kazanan işlemlerdir, işte, bu açıdan da, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 12 bölge teşkilatı, 959 
tapu sicil müdürlüğü, 262 kadastro müdürlüğü ve 167 kadastro şefliğiyle Türk insanına hizmeti zamanında 
götürmenin gayreti içindedir. Bugün için, tapu kadastro teşkilatına, her yıl 10 milyonun üzerinde vatandaş 
müracaat etmekte ve süresinde işlemlerini bitirebilmektedir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bir yandan, bütçesine konan ödeneklerle bu işlemleri yerine getirirken, diğer 
yandan, Hazineye, bütçemize büyük gelir sağlayan bir kuruluştur. 1991 bütçesinde, 1 trilyon 50 milyar liralık bir 
geliri sağlaması planlanmıştır. Buna karşılık, harcama olarak almış olduğu ödenek, bunun üçte biri düzeyindedir, 
391 milyar liradır. Umut ediyorum ve inanıyorum ki, yıl içinde, yatırımları hızlandırma ödeneğinden, yedek 
ödenekten, tapu kadastro imkanları geliştirilecektir, buna dönük çalışmalar yapılacaktır. 
 



Biraz evvel, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Aydın, Sayın Çelebi, Sayın Kul, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğüne dönük önerilerini ve eleştirilerini gündeme getirdiler. Kendilerine teşekkür etmek isterim. Biraz 
sonra kısa bir açıklama yaparak, arkadaşlarımın bu önerilerine belli açıklamalar getirmek istiyorum. 
 
Bugün, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemi ve kadastro işlemi olarak iki ağırlıklı görevi üstlenmiştir. 
959 tapu sicil müdürlüğü eliyle, yılda yaklaşık 2,5 milyon tapu işlemi yürütülmektedir. Biraz evvel, Sayın Kul, 
"Bu işlemi müdürlüklere bölersek, personel sayısına bölersek, rakam çok az olur" dedi. Burada amaç, tapu 
kadastro müdürlüklerine müracaat eden vatandaşın işinin yapılmasıdır; 2,5 milyon işlem gelmiştir, zamanında 
tekemmül ettirilmiştir; 3 milyon işlem gelirde, o da tekemmül ettirilecektir. Takdir edersiniz, bu şekilde bir 
hesap yaparak, konuyu hafife almaya imkan yoktur. 
 
Kadastro işlemleri açısından da, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bugün, ülkemizde, kentlerde yüzde 89,8'lik 
kadastro işlemini tamamlamıştır. Bu oran, kırsal kesimde yüzde 60,2'dir. Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, 
gelişmiş ülkelerdeki rakamların çok üstünde elde edilen sonuçlan göstermektedir; ama, biz bunları yeterli 
görmüyoruz. Türkiye'de, bir avuç toprağın dahi kadastrosuz kalmasına karşıyız ve çalışmalarımızı bu istikamette 
yürütmekteyiz.  
 
Diğer yandan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro altlığını oluşturan harita işlemlerini de, hızlı bir 
biçimde ve ileri teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde yürütmektedir. Bugün için, yurdumuzun, yüzde 89,3'luk 
bölümünün harita ile ilgili fotoğrafı çekilmiş durumdadır ve yüzde 80,3'ünün de standart topoğrafik haritası 
yapılmıştır. Bu rakamlar da, oldukça ileri rakamlardır. 
 
Biz, ileri teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak suretiyle, önümüzdeki günlerde devreye sokacağımız bir 
proje ile, kısa sürede, ülkemizdeki kadastro işlemlerini tamamlama çalışmalarını devam ettirmekteyiz. 
 
Değerli arkadaşlarım, yine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bu işlemlerini yürütürken, kendi personelini, gerek 
hizmet içi, gerek hizmet öncesi eğitmeye büyük değer vermiş bir kuruluştur. Bugün, tapu kadastro meslek lisesi, 
uluslararası düzeyde, iddialı biçimde, İngilizce eğitim yapan, kompitür düzenine bağlı, video ile çalışmalarını 
sürdüren, ileri bir lisedir ve bu lisede, uluslararası öğrencilere de kurslar verilmektedir. 
 
Diğer yandan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmet içi eğitimde hazırlamakta olduğu kurslarla, bugüne 
kadar yaklaşık 16 bin kişiyi eğitmiştir. Halen, 6S9 kişi, eğitime tabİ olarak bu kurslarda görev yapıyor. 
Tabiatıyla, yeni gelişen bilgileri edinmeleri ve uygulamaları buna göre yapmaları açısından, eğitimi öncelikle ele 
almış bir kuruluşuz. 
 
Diğer yandan-arkadaşlarım da belirttiler- ileri teknolojiyi ülkemizde ilk uygulayan kuruluşlardan biri de, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüdür. Türkiye'de ilk bilgi işlem merkezini kuran ve geliştiren, şu anda da ileri düzeyde 
uygulamayı yapan kuruluş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. 
 
Biraz evvel arkadaşlarım değindiler; arşiv konusu, tapu kadastro açısından önem taşır. "Bu, bir kAğıt deposu gibi 
ele alınmıştır" şeklinde konuyu gündeme getirmek istediler. 
 
Şunu açıkça söylemek isterim ki: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşivi çok değerli, 1780'lerden kalma, 
hatta 15 inci, 16 ncı asırdan kalma tahrir kayıtlarını da muhafaza eden bir arşivdir. Yabancı ve yerli 
araştırmacılara açık tutulmuştur. Bilgisayar düzenine bağlıdır. Yangından koruma tertibatı alınmış, düzgün bir 
arşivdir ve bugün örnek sayılabilecek yapı içindedir; bunu bilginize sunmak istedim. 
 
Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamalarımdan sonra, değerli arkadaşlarımın eleştiri ve öneri mahiyetinde 
gündeme getirdikleri konulara da kısaca değinmek istiyorum: Sayın Aydın, kadastro çalışmalarının çok uzun 
sürede, gerçekleştiğini söylediler; Sayın Kul 35 yıl, Sayın Aydın 50 yıl dediler... 
 
Tabiatıyla, teknoloji gelişiyor... Biraz evvel de konuşmamda belirttiğim gibi, ileri teknolojiyi ülkemize getirme 
çalışmalarını sürdürüyoruz ve bu arada da, bütçe imkanlarının yanı sıra, bir "Tapu Kadastro Fonu" tasarısı 
hazırlamış durumdayız. Bunu da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla, bütçeye yük olmadan 
geliştirme durumundadır. Bu çalışmalar sonrası, çok kısa sürede kadastro işlemlerinin tamamlanacağı kanaatimi 
muhafaza ediyorum. 
 
Diğer yandan, Sayın Aydın, orman köylüleriyle ilgili bir probleme değindiler. Bildiğiniz gibi, şu anda, 2924 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Yasanın bazı maddelerinin 



değiştirilmesi konusu vardır; 6831 sayılı Kanunun 2/b maddesinde ortaya çıkan, orman dışı sayılan yörede 
yaşayan halka, zilyetlere, bu yerlerin belli bir bedel karşılığı tahsisini gündeme getiriyor. 
 
Bununla ilgili çalışmaları Yüce Meclisin takdirine sunuyoruz. Yüce Meclisin kabulüyle, orman köylülerinin bu 
problemi çözümlenmiş olacaktır. 
 
Diğer yandan, Sayın Aydın, Anavatan Partisi iktidarının bahsettiği iş basitleştirilmesi vaatlerinin ele 
alınmadığını ve şu anda tapu işlemlerinin ağır yürüdüğünü belirtti. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu kadastroda bu işlemler, iş basitleştirilmesi sayılamayacak düzeyde, başarılı bir 
biçimde gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu konuda birkaç noktaya değinmeme müsaade ederseniz şunu söyleyebilirim: Bir defa, tapu işlemlerinde 
dilekçesiz müracaat usulü getirilmiştir. 
 
İkincisi, tapu işlemlerinde, iş takipçiliği, aracılık kaldırılmıştır. 
 
Zorunlu haller dışında akit şahitliği kaldırılmıştır. 
 
Emlak Vergisi ilişiği aranmadan işlemler yapılmaktadır. 
 
Tapu harçları, çok süratli ödeme sağlansın diye, Ziraat Bankası eliyle süratle sonuçlandırılmaktadır. 
 
Veraset ve intikal Vergisi aranmadan işlemler yürütülmektedir. 
 
Konut, tarım, sanayi, turizm gibi konularda ve esnaf ve sanatkarlara bankalarca verilen ipotekli kredi 
işlemlerinde, akit yapma zorunluğu kaldırılmıştır. Buna dönük olarak müdürlük sayısı artırılmıştır. 
 
Başvuru fişi doldurularak, işlemlerde otokontrol sağlanmıştır ve daha buna benzer bir hayli iş basitleştirilmesi 
yoluna gidilmiş olup, bugün, eskiden olduğu gibi, uzun sürede değil, tapu işlemleri, bekletilmeden, yarım saat 
içerisinde tekemmül ettirilmektedir. Bu açıdan iş basitleştirilmesi konusundaki eleştiriye katılamayacağımı 
bildirmek isterim. 
 
Ayrıca, Suriye jetleri tarafından düşürülen uçakla ilgili bilgi istediler Sayın Aydın. 
 
Bununla ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 3 430 000 dolar tazminat karara bağlanmıştır ve ilave olarak, ayrıca, 
hava kamerası olarak da 1,5 milyon dolarlık bir imkan sağlanmış durumdadır. 1991 yılında uçak çalışmaya 
başlayacaktır. 
 
Sayın Aydın, kadastro arazi tazminatlarının düşük olduğunu ve çalışmaları engellediğini belirtti. 
 
Kadastro arazi tazminatları, zamanımızda yüzde 100'ün üzerinde artırılmıştır. Kırsal kesimde çalışanlara bu 2 
katı olarak ödenmektedir; o açıdan, kadastroyla ilgili çalışmalarda tazminat sorunu bahis konusu değildir. Biz, 
sadece, tapu sicilde çalışan memurların da yan ödemelerinin artırılması çalışmalarını ele almış durumdayız. 
 
Sayın Kul'un da birkaç eleştirisine kısaca cevap vermek istiyorum. Ben de belirttim; 1 trilyon 50 milyarlık gelir 
sağlayan bir kurumun, bütçedeki ödeneğinin 391 milyar düzeyinde kalmasını-1/3 oranında kalması- az 
görmekteyiz ve biraz evvel de söylediğim gibi, yatırımları teşvik ödeneğinden buraya dönük bir imkan 
aktarılması, yıl içinde sağlanacaktır. Ancak şunu da belirtmek isterim: Bütçemiz, 1990 yılına göre yüzde 76,5 
oranında bir artışı öngörmektedir. Kafi mi görüyoruz bunu? Hayır, görmüyoruz ama, bu da belli bir rakamdır. 
 
HAKAR Projesine değindiler; "Bu proje yapıldı, niçin uygulanmıyor?" 
 
Bu proje uygulanıyor; bütçeye konulan ödenek nispetinde, Devlet Planlama Teşkilatınca verilen hedef 
nispetinde, her yıl uygulama devam ediyor. Biraz evvel de söylediğim gibi, Tapu Kadastro Fonunu devreye 
soktuğumuz takdirde, projenin süratle sonuçlanacağını bildirmek isterim. 
 
Sayın Kul, Devlet Planlama Teşkilatının rakamları ile, Tapu Kadastronun rakamlarının birbirini tutmadığını 
belirttiler. "Birinde 395 bin kilometrekarelik kadastro işlemi öngörülmüş, diğer rakam ise 410 bin olarak 
veriliyor" dediler. 



 
Burada olay şundan kaynaklanıyor: Şehirle birlikte rakam dikkate alındığında, 410 bin kilometrekaredir; şehir 
çıkarılır ve yalnız kırsal kesim kalırsa 39S bin kilometrekare kalır. Yani, iki rakam da doğru rakamdır. 
 
"Yılda 5 bin kilometrekarelik bir kadastro çalışması öngörüldüğüne göre, 32 yıllık bir süre içinde Türkiye'nin 
kadastro imkanı ancak sağlanabilecektir" dediler. 
 
Biraz evvelki açıklamamda bunun cevabı vardır. Yeni, ileri teknolojiyi devreye sokmak üzereyiz. Bunun 
çalışmalarını sürdürüyoruz ve yine de bilmenizde fayda vardır; fotoğrafla tapu verme uygulamalarına bu yıl 
başladık, bunu da geliştirme kararı içindeyiz. 
 
Sayın Kul'un bir başka suali ise "Tapu Kadastronun, Tapu Sicil Genel Müdürlüğü ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
şeklinde ele alınmasını öneren raporlar olmasına rağmen, bunun için gerçekleştirmiyorsunuz?'' şeklindedir. 
 
Bugün, dünyanın her yerinde, tapu ve kadastro işlemleri beraber yürütülmektedir; tek genel müdürlük çatısı 
altındadır. Yalnız Finlandiya'da, 1987 yılında bir ayırım yapılmış; bu yıl, onlar da, bu ayırımı uygun 
görmedikleri için, gündeme problemler geldiği için, yeni bir tasarı ile bunu birleştiriyorlar. \ani, tapu ve kadastro 
çalışmaları birlikte yürütülecektir; bunu bilgilerinize sunmak isterim. 
 
Kadastro Meslek Lisesinde bir soruşturma olduğunu ve bunun nasıl sonuçlandığını sordular. 
 
Oradaki problem çözümlenmiştir ve gündemde şu anda bir problem yoktur. Bu lise, biraz evvel de söylediğim 
gibi, uluslararası düzeyde İngilizce Öğretim yapan ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı personel yetiştiren bir 
kuruluşumuzdur. 
 
Sayın Kul, denetim konusuna da değindiler. 
 
Şunu bilmelerini isterim. Bir idare, denetime ilgi gösterirse başarılıdır, bir idare, denetime gereken önemi verdiği 
takdirde uzun vadede başarılı sonuçlar alır. Biz bu görüş içindeyiz ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de 
bugün 31 müfettiş çalışma halindedir. Bugüne kadar, yıllık 234'ün üzerinde inceleme, soruşturma ve teftiş 
işlevini yerine getirmektedirler. Gerektiğinde bu kadro takviye edilecektir. 
 
Arşiv konusu vardı, biraz önceki görüşmelerimde onu bildirdim. 
 
Yalnız, tabiİ, Sayın Kul'a değerli önerileri için teşekkür etmekle birlikte, Tapu Kadastro memurlarına dönük çok 
haksız bir isnadı oldu; onu şiddetle reddederim. Bu kabil olaylar, şu anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 
bahis mevzuu değildir. Personelimiz, dikkatle, dürüst biçimde, vatandaşa, hizmetin en iyisini götürmenin gayreti 
içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunu hakikaten üzülerek reddetmek islerim ve bir daha da bu tip isnatları 
kullanmamalarını kendisinden rica ediyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarım üzerine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, memleketimize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Şahsı adına, İçel Milletvekili Sayın İstemihan Talay, aleyhte konuşmak üzere buyurun efendim. 
 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
gerçekten, ülkemizde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu Genel Müdürlük, mülkiyet ilişkilerinin 
düzenlenmesinin yanı sıra, aynı zamanda, çok önemli diğer bakanlıklara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı gibi, 
Turizm Bakanlığı gibi, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı bakanlıklara gerekli destek hizmetini vermektedir. 
 
Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, 1990 yılında, yaklaşık 650 milyar liralık bir harç geliri elde edilmiştir. 
 
Değerli arkadaşlarım, şunu belirtmek istiyorum: Ülkemizde mülkiyet ilişkilerinin çok sağlam esaslara bağlandığı 
söylenemez. Osmanlı döneminden beri hala çözümlenmemiş, mülkiyet ya da mülkiyete benzer ilişkilerin var 
olduğu bilinmektedir. Ve bu sonuçta, her şeyden evvel, iktidarların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü 
gerekli donatımlarla donatmayıp, onları, hizmetlerinde kendi başlarına yalnız bırakmalarının büyük katkısı 
vardır. 
 



Özellikle, bütün dünyada bu mülkiyet ilişkileri çok sağlam esaslara bağlanırken, Türkiye'de, hala, geri bir 
teknolojinin kullanıldığı bilinmektedir. Bilgisayara geçme, mikrofilm yöntemi, ya da yangına dayanıklı 
arşivleme sistemleri, ülkemizde henüz tam olarak gerçekleştirilmiş değildir. 
 
Değerli arkadaşlarım, özellikle, son yıllarda hızlı nüfus artışı ve bir de bölgelerarası dengesizlik nedeniyle, iç 
göçün büyük kentlere doğru yoğunlaşmasından dolayı, bu kentlerin etrafındaki Hazine arazileri 
yağmalanmaktadır ve bugün, maalesef, arsa mafiası denen kuruluşlar tarafından, Hazine arazileri, yasal olmayan 
yöntemlerle, adeta parsellenip satılmaktadır. 
 
26 Mart seçimlerinden önce, Anavatan İktidarı, özellikle, kentlerin içinde ya da çevresinde bulunan bu tip 
arazileri belediyelere devretmek gibi çok olumlu bir tutum içinde iken, 26 Marttan sonra bu eğilim nedense 
değişmiş ve geçmişte mülkiyeti verilmiş olan topraklar üzerinde, bugün, belediyelerin bir satış yapması veya 
bunlar üzerinde hizmet yapması engellenir hale getirilmiştir. Çeşitli genelgelerle, tapuda bu tip arazilerin işlem 
görmesi engellenmektedir. 
 
Değerli arkadaşlarım, toprakla ilgili olarak bir soruna da dikkat çekmek istiyorum: Toprak, gerçekten çok kıt ve 
elde edilmesi güç bir doğal kaynaktır. Bu doğal kaynak, son yıllarda, ülkemizde çok hovardaca kullanılmaktadır. 
Bilhassa tarım toprakları, sanayie veya kentleşmeye aşırı bir biçimde açılmakta ve topraklar arasında bir ayırım 
yapılmadan, tarım topraklarının kaybedilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
 
Bunun yanı sıra, miras hukuku nedeniyle, tarım topraklarının giderek küçülmesi ve mülkiyet ilişkilerindeki bu 
bozukluk, tarımdaki verimi de azaltmaktadır. Dolayısıyla, tarım topraklarının devri ve mülkiyetinin intikal 
konularında yeni düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu inancını taşıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde, kadastro hizmetlerinin de etkin ve verimli bir düzeye çıktığı söylenemez. 
Bunun sonucunda, bazı bölgelerde vatandaşlarımız, yüzyıllardır, ailelerinden miras olarak getirdikleri 
gayrimenkullerinde tapu sahibi olmadan yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu, bir anlamda vatandaşlar arasında bir 
farklılığı da yaratmaktadır. Çünkü, tapusu olmayan gayri menkullerin değeri de göreceli olarak düşük 
olmaktadır. Bu nedenle, kadastro hizmetlerinin hızlandırılması, etkin bir hale getirilmesi, hükümetlerin önemli 
bir görevi olmak zorundadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1991 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaklaşık 1 trilyon 
lira gelir elde edeceği söylenmektedir. Bu gerçekten çok olumlu bir sonuçtur. Ancak, bugün tapu idarelerinin ve 
kadastro personelinin, yeterli donanım ve devletin yeterli desteği içinde olduğu söylenemez, özellikle binalarının 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir görev yapan 
bu personele-Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü personelinde olduğu, gelir elde eden kurumların 
personelinde olduğu gibi- elde edilen bu gelirlerden belirli payların verilmesi, onların daha etkin ve verimli 
çalıştırılmalarına olumlu bir etki yapacağı kanısındayım. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Soru sormak isteyen sayın üyeleri tespit ediyorum: Sayın Kamer Genç, Sayın öner Miski, Sayın Ali Haydar 
Erdoğan... 
 
Sayın Ali Eser'in soruları yazılı olarak gönderilmiştir.  
 
Sual sorma işlemi bitmiştir. 
 
Sayın Ali Eser'in suallerini okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Devlet Bakanından sorulmasını saygılarımla arz ederim. 
 
Ali Eser 
Samsun 
 
Sayın Başkan, 



1. İçel ili, Silifke İlçesi, Taşucu Kasabasına ait tapu paftaları asıl nüshalarının, mahallinde ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünde yok edilerek, yerlerine sahte paftalar yapıldığı iddiaları doğru mu? 
2. Bu konu Yargıtaya intikal etmiş midir? Etmişse Yargıtay kararı hangi yöndedir? 
3. Yargıtay kararında, adı geçen paftaların asıl nüsha olmadığı yönünde ise, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu 
konuda ne düşünmektedir? 
4. Bu bölgeler paftaların da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkili imzalarının ve soğuk damganın 
bulunup bulunmadığı iddiaları doğru mudur? 
5. Adı geçen kasabada, paftalar üzerinde oynanarak, arazi üzerinde parsellerin üretildiği doğru mudur? 
6. Adı geçen bölgede, devletin üst düzey yöneticilerinin, şu anda görev başında olsun veya herhangi bir sebeple 
ayrılmış olsun, kimlerin tapulu emlakları, arazileri ve parselleri vardır? 
7. Bu konuyla ilgili olarak kaç Silifkeli vatandaş dava açmıştır? Bu vatandaşlarımızın davaları ne olmuştur? 
8. Söz konusu bölgenin hazineye ait arazileri var mıdır? Bu araziler ne oldu? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, bütün sualleri aldıktan sonra hepsine birden mi cevap vereceksiniz, yoksa her suali ayrı 
ayrı mı cevaplayacaksınız? 
 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)- Hepsini aldıktan sonra cevap vermek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Peki efendim. 
 
Buyurun Sayın Genç. 
 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, sorum şu: Maliye Bakanlığı özellikle kamulaştırma paralarını ödemek 
için diyor ki, "Tapuda ferağ muamelesini yapması lazım." özellikle, bizim Tunceli'nin bazı ilçelerinde 
kamulaştırma muameleleri var. Mesela Ovacık ilçesinde tapu memuru yok; Doğu ve Güneydoğunun bazı 
ilçelerinde tapu memuru yok. Dolayısıyla, vatandaşın malı kamulaştırıldığı halde, tescil muamelesi yapılmadığı 
için vatandaş paralarını alamamaktadır. 
 
Sayın Bakana sormak istiyorum: Bu gibi yerlere tapu memuru ne zaman gidecektir? Ovacık'ı misal olarak 
veriyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Miski. 
 
ÖNER MİSKİ (Hatay)- Sayın Başkan, sormak istediğim konu, Suriyelilerin Türkiye'de bulunan emlaklarının 
illere göre kaçar dekar olduğu; ayrıca, Türklerin, Suriye'de bulunan arazilerinden büyük bir kısmı Suriye'de 
yapılan tarım reformu uygulamasında istimlak edilmiş, devletleştirilmiştir. Bunların miktarının ne olduğunu 
öğrenmek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Erdoğan. 
 
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul)- Sayın Başkan, Orman Köylülerinin Kalkındırılması Yasa Tasarısı var. 
Sayın Bakan beyanlarında bu yasa tasarısından bahsettiler. Bu tasarı hazırlanırken, acaba, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görüşü alınmış mıdır?  
 
Ayrıca, Ceylanpınar'da arazi toplulaştırılması yapılıyor. Bu arazi toplulaştırılması işi özel sektöre ihale edilmişti. 
Ancak, tamamlanmadı. Tamamlanmayışının nedeni, kadastro elemanlarının bulunmayışından mı ileri geliyor, 
yoksa, başka nedenleri var mıdır? Yarım kaldı, bu sene bunu tamamlayabilirler mi? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
 
Sayın Bakan, suallere yazılı cevap vermek imkanınız da mevcut; takdir zatı Alinizin. 
 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun)- Efendim, hemen cevap verebileceğim sualler var; müsaade 
ederseniz onları cevaplayayım: 
 
Sayın Eser'in Silifke Taşucu'nda, Mümtaz Ilgaz'ın kadastro paftalarının değiştirildiğine dair bir iddiası var. 



 
Bununla ilgili inceleme ve soruşturma bölge müdürlüğü ve müfettişler tarafından yapıldı. Tapulama paftalarının 
değiştirilmesi kesinlikle söz konusu değil. Mahallindeki paftalar ile, merkezdeki paftalar aynıdır, bir farklılık 
yoktur. 
 
Vatandaşların bilgisi dışında, taşınmaz mallarında herhangi bir değişiklik kesinlikle olmamıştır. İdare ile 
vatandaşlar arasında bu konuda herhangi bir dava yoktur, bugüne kadar da açılmamıştır. Ancak, Mümtaz Ilgaz'ın 
taşınmaz malına bitişik bulunan 648 parsel sayılı taşınmaz mal maliki tarafından, Mümtaz Ilgaz'la birlikte 5355 
ve 1653 parsel malikleri aleyhine dava açılmıştır. Yıkım davası halen devam etmektedir. Kendisine bu konuda 
ayrıntılı bilgi verilmiş olmasına rağmen, çeşitli mercilere müracaatını devam ettirmektedir. Konuyu bilgilerinize 
sunarım. 
 
Sayın Genç'in Ovacık'la ilgili bir suali var; haklıdırlar. Ovacık'a süratle fen memuru verilecektir. Tapu memuru 
faaliyettedir, çalışıyor; bir fen memuru olmadığı için işlemler yürümüyor; hemen verilecektir. 
 
Ceylanpınar'daki arazi toplulaştırılması çalışmaları durmamıştır, devam ediyor; bize gelen bilgi bundan ibarettir. 
Konu üzerinde ayrıca duracağım. 
 
Suriye ile ilgili olarak, tabii, detaylı bilgi vermemiz gerekiyor. Müsaade ederlerse onu yazılı olarak kendilerine 
bildireceğim. 
 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 23 028 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu- Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 357 726 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 10 875 000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 391 629 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yılı Kesinhesabı 
 



BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1989 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 
 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

İptal eden 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 

7 378 800 000 7 023 816 652  354 983 348  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve 
Fotogrametri 
Çalışmalarının 
Yürütülmesi 

111 115 463 
807 

121 108 053 
724 

  5 644 246 724 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan 

Transferler 

4 999 600 000 4 943 481 164  56 118 836  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel Ödeneklere İlişkin 
Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

552 593 735 522 033 874 30 559 861   

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

Genel Toplam 128 394 800 735 133 597 385 
414 

30 559 861  411 102 184 5 644 246 724 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Böylelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 mali yılı bütçesiyle, 1989 mali yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 
 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KATİP ÜYELER: Halil Çulhaoğlu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

 
 
D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Programa göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 
başlıyoruz. 
 
Hükümet ve Komisyon?.. Burada. 
 
Söz alanları okuyorum: Grupları adına; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi Altıner, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Cenap Gürpınar, SHP Grubu adına Sayın Timurçin Savaş, Refah Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Dökülmez. 
 
Şahısları adına: Aleyhte, Sayın Tuncay Şekercioğlu. 
 
Gruplar adına konuşma süresi 15 dakika, şahıslar adına konuşma süresi ise 10 dakikadır. Sayın konuşmacıların 
bu sürelere riayet edeceklerine inanıyoruz. 
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Altıner; buyurun. 
 
DYP GRUBU ADINA SİNASİ ALTINER (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, insanlarda, taşınmaz mal edinme tutkusu ile başladığını ifade edebileceğimiz tapu 
kadastro hizmetleri, insanların toprakla olan ilgi ve ilişkileri, devlet olgusunun gelişmesine paralel olarak, sosyal 
ve ekonomik şartların etkisinde, zamanla, bir düzen altına alınmıştır. Ülkemizde 15 inci Yüzyıldan beri, Osmanlı 
İmparatorluğunun o zamanki sınırları içinde bulunan yerlerde, düzenli arazi tahrirleri yapılmıştır. Bu kıymetli 
kayıtlar halen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan, 2 322 adet tapu tahrir defterleri, değerli 
tarihi belgelerdir. 
 
Bilindiği gibi, cumhuriyet döneminde, 1926 tarihinde kabul edilen 743 sayılı Medeni Kanun ile, modern tapu 
sicil sistemi kurulmuştur. Bugüne kadar 265 334 adet yeni tapu kütüğü düzenlenmiş olup, devam eden kadastro 
çalışmalarıyla, her yıl yaklaşık 10 bin adet yeni tapu kütüğü bu sayıya ilave olmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü arşivlerinde bulunan bu kayıtların hizmete sunulmasında modern teknoloji imkanlarının kullanılması 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Ülkemizde yaşatılmakta olan arşivler içinde önemli bir yeri olan tapu arşivi, birçok yabancı ülkenin tarihine ışık 
tutmakta ve değerli bir kaynak olmaktadır. Bu amaçla, her yıl ülkemizden ve diğer yabancı ülkelerden uzmanlar, 
araştırma çalışmaları yapma imkanını da bulmaktadır.  
 



Hükümetimiz, tapu ve kadastro arşivine gereken önemi vermiş olup, tapu arşiv binasının ihale işlemlerini 
tamamlayarak, bu yıl içinde inşaatına başlanmasını sağlayacaktır. Bu amaçla, bütçeye gerekli ödenek konmuştur. 
 
Değerli milletvekilleri, toprağa getirilen her türlü yatırımlara veri sağlayan bir bilgi sistemi olarak tanımlanan 
kadastro hizmetleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yürütülmektedir.  
 
Yapılan bu kadastro çalışmaları yanında, 6831 sayılı Kanun gereğince devlet ormanları sınırları dışına çıkarılan 
ve ormanla ilişkileri kalmayan yerlerin kadastro hizmetleri de, ilgili kurumlarla yapılan protokole göre programa 
alınmıştır. Bu yerleri, kullanan kişilere, bedeli karşılığında verilmekle, tarım üretimine ekonomik yarar 
sağlanmış olacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaparak, 
elemanlarını kendisi yetiştirmektedir. Ayrıca, 1992 yılında kadastro müdürlüklerinde işbaşı eğitimini başlatarak, 
elemanların yeni gelişmelere uyumu sağlanması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, güneydoğu illeri ve ilçelerindeki 
bir kısım personele de yaygın eğitim uygulamasıyla bilgi desteği verilmekte olup, bu suretle, personelin, görevi 
başında eğitimi sağlanmıştır.  
 
Dünyadaki teknolojik gelişmelerin, zamanında transferlerinin sağlanabilmesi için, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, personelini yetiştirmektedir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro hizmetlerindeki deneyiminde, diğer ülkelere de destek 
verecek düzeye gelmiştir. Nitekim, Rusya Federasyonu ile bu konuda görüşmeler yapılarak, mutabakat 
protokolünün düzenlendiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.  
 
Ayrıca, bağımsızlıklarına yeni kavuşan ve ortak kültüre bağlanmış olan Türk cumhuriyetlerine de tapu kadastro 
hizmetleriyle ilgili destek sağlanmasını ve bu konudaki yapılanmalarına etkin hizmet vererek yardımcı 
olunmasını samimiyetle temenni etmekteyim. 
 
Değerli milletvekilleri, kadastro, yaşayan ve bir başka deyişle, devamlılık arz eden bir hizmet dalıdır. Tesis 
kadastrosunda, günümüze kadar 270 804 kilometre kare alanın kadastrosu tamamlanmıştır. 1991 yılında da 7 
835 kilometre karelik tesis kadastrosu yanında, 302 248 adet değişiklik işlemi, 17 888 dönümlük alanda imar affı 
çalışmaları, 92 197 dönümlük alanda kadastro yenileme ve 1 000 dönüm alanda da afet kadastrosu, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, tapu sicil müdürlüklerinde de 1 885 
181 işlem yapılarak, 853 milyar Türk Lirası bütçeye gelir sağlanmıştır. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerini, ülke genelinde faaliyet gösteren 12 bölge müdürlüğü, 963 
tapu sicil müdürlüğü, 269 kadastro müdürlüğü ile yürütmektedir. 
 
1992 yılında tesis kadastrosu hizmetlerinde 10 bin kilometrekarelik alanın kadastrosunun yapılması için 
planlama çalışmalarının yürütüldüğünü memnuniyetle belirtmek isterim. Gelecek yıllarda bütçe imkanlarının 
artırılması halinde tesis kadastrosunun kısa zamanda tamamlanacağını temenni ve ümit ediyorum. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, toprağa getirilen her türlü yatırımlardaki projelendirme çalışmalarında, altlık 
olarak kullanılan 1/5000 ölçekli harita yapımı hizmetlerini de yürütmektedir. Bugüne kadar 320 124 
kilometrekarelik alanın haritasını tamamlamış bulunmaktadır. Gerçi, bu rakam henüz kifayetli değildir; ama, 
hızla devam etmektedir. 
 
Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu kadastro ve harita hizmetlerinde 
de teknik olarak en ileri metotları kullanarak hizmetini yürütmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün geleneksel çalışmaları yanında, otomasyona yönelik 
örnek çalışmaları da başlattığını memnuniyetle belirtmek isterim. 
 
Ülkemize en uygun modelin tespiti amacıyla hazırlanmış olan tapu, kadastro bilgi sistemi projesine paralel 
olarak, Ankara, İzmir ve İstanbul'da örnek çalışmalar yürütülmektedir. Başlatılmış olan bu çalışmaların 
yaygınlaştırılması için yeterli kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Kaynak sağlandığında otomasyona geçiş 
çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu kaynağın da en kısa zamanda sağlanacağını umuyorum. 
 



Ülkemiz için önem arz eden bu projenin yaygınlaştırılması için gerekli destek, Hükümetimizce sağlanacaktır, 
sağlanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne sağlanan imkanların en iyi şekilde değerlendirileceğine 
olan inancımı burada ifade etmek isterim. 
 
Değerli milletvekilleri, çağ, bildiğiniz gibi, başdöndürücü bir hızla değişiyor. Teknoloji değişiyor, bilgiler 
değişiyor, anlayışlar değişiyor. Tabiatıyla, tüm bu değişen ortamda, insanların değer yargıları, anlayışları 
değişiyor. Şunu söylemek istiyorum: özellikle bazı devlet dairelerinin taşra teşkilatlarında, alışılmış klasik 
düzenin dışına pek çıkamayan, alışkanlıklarını ısrarla sürdüren devlet daireleri de mevcuttur. Maalesef, Tapu ve 
Kadastro teşkilatları da halkla yüz yüze olan, halkın sıkıntılarla karşılaştığı bir devlet dairesidir. Ayrıca, klasik 
bir devlet dairesi anlayışı içindedir. Bu görüntüyü de yenilemeliyiz, çağa uydurmalıyız. Vatandaş oraya girerken, 
artık, bacakları titrememelidir, rahat girmeli ve orada saygı görmelidir. Sadece bu yetmez, bu, zaten gerekli ve 
şarttır; diğer taraftan, Tapu ve Kadastro taşra teşkilatları yıllardır alışık olduğu organizasyon yapısını da çağa 
uygun olarak değiştirmelidir, değiştirecektir. Daha derli toplu, dağınık olmayan, güçlü, dinamik, bilgili, 
modernize edilmiş bir yapı görünümüne kavuşacaktır. 
 
Toprağa ve mülkiyete son derece bağlı olan ve bundan zerre kadar taviz vermeyen, bu konuda çok hassas olan 
Türk toplumuna, bu konularda hizmet verecek olan Tapu ve Kadastro teşkilatlarının çalışma ve gayretleri bu 
hassasiyete layık olacaktır ve olmalıdır. Layık değildir demiyorum; bu hassasiyetin bilinci içinde modernize 
olmalıdır ve o bilinçte hizmet vermelidir diyorum. 
 
Bu vesileyle, 1992 bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Altmer'e teşekkür ederiz. 
 
ANAP adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cenap Gülpınar. (ANAP sıralarından alkışlar) Buyurun efendim. 
 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan 
Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Tapu ve Kadastronun merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm sayın mensuplarını 
şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Muhterem milletvekilleri, Medeni Kanunumuzun 911 ve 916 ncı maddelerinde değinilen Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, yurdumuzun her köşesinde, takriben yılda 10 milyon vatandaşımıza önemli hizmetler sunan 
kamu kuruluşlarımızdan biridir. Tapu ve Kadastro, yurdumuzun kalkınma planlamasında, kent planlama ve 
uygulamasında, yönetimde, toprak düzenleme ve çeşitli bayındırlık projelerinin uygulamasında vazgeçilmez araç 
niteliğindedir. Bugünkü tapulama hizmetlerinin başlangıcı, 1947 yılında yürürlüğe giren bir kanunla başlar. Bu 
tarihlerde, mülkün belgelenmesi ve devlet garantisi altına alınması sağlanmıştır. 1925 yılında ise, 652 sayılı 
Kanunla, Kadastro teşkilatı kurulmuştur. Böyle tarihİ bir kamu kuruluşumuzun çalışmaları elbette ki günün 
şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeliydi, İşte bu görüşten hareketle, 26.9.1984 gün ve 3045 sayılı 
Kanunla bazı düzenlemeler yapılmış olup, gerek merkez, gerekse taşra teşkilatları halen bu doğrultuda 
faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
 
Genel müdürlük, faaliyetlerini, 31.12.1991 tarih itibariyle, 12 adet bölge müdürlüğü, 965 adet tapu sicil 
müdürlüğü, 269 adet kadastro müdürlüğü, 166 kadastro şefliği olmak üzere, toplam 1 412 adet taşra kuruluşu ile 
tam yetkili olarak icra etmektedir. 
 
Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamadan; mevcut 12 bölge müdürlüğüne, Gaziantep, 
Van, Edirne olmak üzere 3 bölge müdürlüğü daha ilave edildiğini öğrendik. Yeni ihdas edilen bölge 
müdürlüklerinin hayırlı olmasını dilerim. 
 
Sadece, bu konuda bir hususa değinmek istiyorum. Bölge müdürlükleri ihdas edilirken, GAP'ın merkezi 
durumunda bulunan, gerek Atatürk Barajındaki kamulaştırmalar, gerekse uygulanmakta olan tarım reformu 
dolayısıyla, iktidarımız döneminde kadastro çalışmalarını yüzde 100 tamamladığımız Şanlıurfa'da da bir bölge 
müdürlüğünün ihdası düşünülmeliydi fikrindeyim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milli güvenlik siyasetine ve kalkınma planlarına uygun olarak yapılacak bir 
ana plan dahilinde, ülkemiz topraklarının kadastrol topografik haritalarını düzenlemek ve maliklerinin tespiti 
suretiyle, modern tapu sicillerini tesis etmek ve taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini süratle 
karşılamak üzere görevlendirilmiştir. Bu görevleri günümüz koşullarına uygun olarak yapabilmek için, 



26.9.1984 gün ve 3045 sayılı yasal düzenlemeyi iktidarımız döneminde yaptığımızı arz etmiştim. Bu düzenleme 
neticesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerine, yasa açısından ve yasaya dayalı olarak idari 
tedbirler açısından birçok kolaylıklar getirilmiştir. Bu suretle, vatandaş-tapu daireleri, vatandaş-Hazine ve 
vatandaş-orman ilişkileri kolaylaştırılmış, bürokratik engellemeler asgari düzeye indirilmiş ve Tapu ve 
Kadastronun rahat çalışma imkanları sağlanmıştır. 
 
Tapu işlemlerinin basitleştirilmesi yönünde, zamanımızda alınmış olan yasal tedbirler olarak şunları sayabiliriz: 
2421 sayılı Kanunla, tapu işlemlerinde tanık bulundurulması zorunluluğu kaldırılmıştır. 3000 ve 3163 sayılı 
Kanunla, bazı ipotek işlemleri basitleştirilmiştir. 2997 sayılı Kanun ve 18.4.1984 tarih 1469 sayılı Genelge ile, 
miras yoluyla intikal işlemleri kolaylaştırılmıştır. 3229 sayılı Kanunla, tapu işlemlerinde Emlak Vergisi ilişiği 
aranması kaldırılmıştır. Yine, 3229 sayılı Kanun ve 4.12.1985 tarih 1479 sayılı Genelge ile, tapu harçlarının, 
ilgililerince beyan edilecek değer üzerinden tahsil edilmesi esası getirilmiştir. 
 
İdari tedbirleri ise şöyle sıralayabiliriz: 1435 sayılı Genelge ile, sözlü istem esası getirilmiştir. Tapu harçlarının 
T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla tahsiline başlanmıştır. Tapu sicilindeki hataların düzeltilmesi kolaylaştırılmıştır. 
1501 sayılı Genelge ile, yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin tasdik zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 
Diğer yasal düzenlemeler için de Yüce Heyetinize bilgi sunmak istiyorum: Hükümetlerimiz döneminde, 
Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. 3290 sayılı Kanunla, 2981 
sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, hisseli arsa ve arazilerin ikinci defa kadastrosunun yapılması sağlanmıştır. 
3227 sayılı Kanunla, Kat Mülkiyeti Kanununa devre mülk hakkıyla ilgili maddeler eklenmiştir. 3303 sayılı 
Kanunla, Taşkömürü Havzasındaki taşınmaz malların zilyetlikle iktisabına imkan verilmiştir. 20.5.1987 tarih ve 
3367 sayılı Kanunla, Köy Kanununa 7 madde eklenerek devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin köy 
tüzelkişiliği 
adına tesciline imkan sağlanmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, sizlere sunmaya çalıştığım açıklamalara ilaveten, Anavatan hükümetleri döneminde 
Yabancı İşler Dairesindeki faaliyetler hakkında Yüce Meclise bazı bilgileri aktarmamın yararlı olacağını 
ummaktayım. 
 
Yabancı İşler Daire Başkanlığımıza, yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle, dışarıda yerleşik vatandaşlarımızın 
taşınmaz mala ilişkin işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivleme görevleri verilmiştir. Bu kişilerin 
Türkiye'deki taşınmaz mallarıyla, taşınmaz mallarındaki değişiklikler, bilgisayarlarla takip edilerek, bilgi 
formları arşivlenmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın yurt dışındaki taşınmaz mala ilişkin hak ve alacakları 
kollanmaktadır. Bu cümleden olarak, Türkiye- Suriye Emlak Sözleşmesi uyarınca, 2 410 dosya düzenlenmiş 
olup, bunun 2 108 adedi, zamanımızda, müşterek komisyonda görüşülmüştür. Türkiye- Mısır Emlak Sözleşmesi 
kapsamında 1 590 adet dosya açılmıştır ve görüşmeleri halen devam etmektedir. Son olarak, Mısır'dan, üst 
düzeyde bir heyet ile, 17- 21 Haziran 1991 tarihinde, Ankara'da, emlakla ilgili müzakereler yapılmıştır. Türkiye- 
Irak Emlak Sözleşmesi uyarınca, 87 adet dosyanın görüşmeleri, zamanımızda sürdürülmekteydi. Bulgaristan'la 
yapılan emlak görüşmelerinde, maalesef, herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, şu ana kadar Yüce Heyetinize bilgi kabilinden arz etmeye gayret ettiğim tapu ve 
kadastrodaki iyileştirmelerin tamamı, İktidarımız döneminde, vatandaşlarımızın, bürokratik zorluklara mümkün 
olduğu ölçüde az olarak takılması ve Tapu ve Kadastrodaki işlemlerini en kısa zamanda tamamlayabilmesi 
yönünde yapılması gereken iyileştirmeler ve alınan tedbirlerdi. Ümit ediyorum ki, mevcut Hükümet de 
vatandaşın lehine aynı anlayışla hareket edecek, tapu ve kadastro işlemlerini daha da kolaylaştırıcı tedbirleri 
almada gereken hassasiyeti gösterecek, böylece, hem tapu daireleri ile işleri olan vatandaşları hem de teşkilat 
mensuplarını daha da rahatlatacaktır. 
 
İktidarın her platformda vurgulamaya çalıştıkları şeffaflık iddialarını tapu kadastro işlemlerinde de ön planda 
tutacaklarını umarım. Bu hususu, özellikle, ilgili Sayın Bakandan beklemekteyiz. 
 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; insanın önem verdiği konuların birincisi canı, ikincisi de malıdır. 
Kişilerin, ister kırsal alanda ister kentsel alanda yaşamış olsun, önem verdiği konuların başında, mal edinme 
gelmektedir. Bu mal edinme ve idamesi, kişinin, yarınına güvenle bakmasını sağlamaktadır. Kalıcı nitelikte olan 
malı, yani taşınmaz malının güvencesi ise, şüphesiz, Devletimizdir. Devlet, vatandaşın yaşama baklandan sonra, 
en kutsal hakkı olan mülkiyet hakkına sahip çıktığı müddetçe, vatandaşların kendi aralarındaki ve vatandaşla 
devlet arasındaki ihtilafları en alt düzeye indirecektir. 
 



Sayın milletvekilleri, tapu sicil müdürlüklerinde 1991 yılında 1 885 181 işlem yapılmış olup, bunun karşılığında 
853 milyar 500 milyon lira gelir sağlanmıştır. 1992 yılında ise, tapu işlemlerinden sağlanacak harç gelirinin 1 
trilyon 400 milyar TL. olacağı tahmin edilmektedir. 1991 yılında, DPT Müsteşarlığınca kadastro çalışmalarında 
hedef olarak verilen 5 000 kilometrekare alan aşılarak, 30.11.1991 tarihi itibariyle 6 869 kilometrekarelik alanın 
kadastrosu bitirilmiştir. Planlanan hedef dışında, ilgililerin talebi üzerine, 302 248 adet parselde ölçüm ve 
uygulama işinin, ayrıca, 2981 sayılı İmar Affı Kanunuyla ilgili olarak da 17 888 dönüm alanın ölçüsünün 
yapıldığı belirlenmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar, 240 847 kilometrekare kırsal, 29 957 kilometrekare kentsel 
alanda kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. 
 
GAP illerinin kadastrosu durumuna gelince: 
 
31.12.1991 tarihi itibariyle, GAP illerinde ki toplam köy sayısı 3 582 olup, bunlardan 2 447 tanesinin kadastro 
çalışmaları bitirilmiştir. Kadastro çalışmaları devam ederi köy sayısı 23'tür. Yine GAP illerinde, toplam mahalle 
sayısı 580'dir ve kadastrosu biten mahalle sayısı 418'dir. Halen kadastrosu devam eden mahalle sayısı ise 32'dir. 
 
İktidarımız döneminde büyük bir hızla yapılan çalışmaların, mevcut iktidar döneminde de devam etmesini 
bekliyoruz. Halen kadastro çalışmaları devam etmekte olan köy ve mahallelerin kadastrolarının en kısa zamanda 
tamamlanması dilek ve temennimizdir. 
 
Ayrıca, Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde, GAP bölgesinde ki baraj gölleri ve sulama alanlarında, DSİ 
tarafından projelendirilen sahaların tamamının kadastrosu bitirilmiştir. Bu bölgede projelerle ilgili kadastro 
sorunu bulunmamaktadır. 
 
Muhterem milletvekilleri, sıhhatli bir kadastro çalışmasının yapılabilmesi için, harita çalışmalarının yeterli 
olması gerekmektedir. 1991 yılında hedef olarak alınan 10 074 kilometrekare alanın standart topografik harita 
üretimi aşılarak, 31.12.1991 tarihi itibariyle 13 303 kilometrekare alanın standart topografik haritası yapılmıştır. 
Böylece, her alanda olduğu gibi, Anavatan Partisi İktidarı döneminde, harita üretim alanında da hedeflenen 
miktar aşılmıştır. Bu üretim artışında, 1991 yılında, yüzde 132'lik bir gerçekleşme olmuştur. 1992 yılında ise, 9 
bin kilometrekarelik alanın standart topografik haritasının üretilmesi hedef alınmıştır; umarım ki bu hedefe 
ulaşabilirler. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakereleri sırasında, geçmiş 
yıllarda her konuda Anavatan Partisi İktidarının icraatını tenkit eden o dönemin muhalefete mensup 
milletvekilleri, bugün iktidarda olduklarının farkında değillermiş gibi konuşmalar yaptılar. 
 
İktidar mensubu olan komisyon üyesi değerli bir milletvekili arkadaşım geçen seneki ödenekten yüzde 50 daha 
az bir ödenek verildiğinden bahsettiler. Oysa, 1991 yılı ile 1992 yılı ödeneklerini karşılaştıracak olursak; 1992 
mali yılı Tapu ve Kadastro bütçe ödeneklerinde, 1991 yılına kıyasla, yüzde 95.7'lik bir artışın olduğu görülür. 
1991 yılı bütçesi, cari harcamalar, yatırımlar ve transferler için 391 629 000 000 TL iken, 1992 yılında, aynı 
kalemler için öngörülen miktar 766 300 000 000 TL olmuştur. 
 
BAŞKAN- Sayın Gülpınar, süreniz dolmuştur, lütfen tamamlayınız efendim. 
 
EYÜP CENAP GÜLPINAR (Devamla)- Yine, komisyon üyesi ve iktidar mensubu değerli bir arkadaşım da, 
ülkemizde kadastrosu yapılmış yerlerin miktar olarak yüzde 70'ler civarında olmasını memnuniyetle 
karşılamışlardır. Ben de bu memnuniyetlerine iştirak ediyorum. "Umarım ki, geriye kalan yerlerin kadastrosu en 
kısa zamanda bitirilir" dediler. Bu temenniye de bütün kalbimle katılıyorum; ama, şu anda bu işlemi bitirecek 
olanların da kendi iktidarları olacağını hatırlatmak istiyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, biz, bizden öncekilerin yaptıkları gibi, kasıtlı olarak, yapılan her hizmeti tenkit etme 
durumunda olmayacağız; sadece, bizim yaptıklarımızla, şu andaki icranın yapacaklarını kıyaslayacağız. 
 
Şu ana kadar ortaya koyduğum tablo, Anavatan İktidarının yaptıklarının müspet tablosuydu. Üç dört aylık bir 
Hükümetten, elbette ki, bu müspet icraatlarımızla yarışmasını beklemiyoruz; ama, ortaya koymaya çalıştığımız 
tablo, bir sene sonraki icraatlarla rahatça kıyaslama yapma imkanını bize sağlayacaktır. Şayet, o zaman, bizim 
müspet icraatlarımıza ulaşamazlarsa, herhalde, başarısızlıklarını açıklamak, hakkımız olacaktır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı bitirirken, Hükümete, tapu ve kadastroyla ilgili bazı önerilerimiz 
olacaktır: 
 



İş hacminde büyük artış gösteren yerlerle yeni kurulan ilçelerin personel ve donatım ihtiyaçları giderilmelidir. 
 
İmar planı, arsa ve arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmalarına öncelik verilmesine devam 
edilmelidir. 
 
Ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar sağlanmalı veya teşvik 
fonlarıyla desteklenmelidir. 
 
Bilgisayar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmeli ve bu çalışmalar imkanlar ölçüsünde 
yaygınlaştırılmalıdır. 
 
Modern teknolojiyle ilgili donatım sağlanmalı, tesis kadastrosunun kısa sürede tamamlanması için özel sektörün 
imkan ve gücünden yararlanma girişimleri genişletilerek sürdürülmelidir. 
 
Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personele mali tazminat 
verilmelidir. 
 
Kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, bu hizmette görevli personele verilen 
arazi tazminatları artırılmalıdır. 
 
Arşivlerin iyi muhafazası devam ettirilmelidir. 
 
Genel Müdürlüğün fonksiyonlarının en başında gelen tapu, kadastro ve harita işlerinin sağlıklı, noksansız, alenİ 
yapılması ve sağlam raporlara bağlanması devam etmelidir. 
 
Bu düşüncelerle, 1992 yılı bütçesinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına, milletimize ve 
devletimize hayırlı olmasını temenni eder; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarına ve en güç şartlarda, 
en ücra yerlerde çalışmakta olan tüm personeline başarılar diler, Yüce Heyetinize, Grubum ve şahsım adına 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Gülpınar'a teşekkür ederiz. 
 
SHP Grubu adına, Sayın Timurçin Savaş. 
 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 mali yılı bütçesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Biraz önce konuşan Anavatan Partisinin değerli sözcüsü, belli bir süre hükümeti eleştirmeyeceğiz ve biz, şimdiki 
iktidar partisinin geçmişte yaptığı muhalefeti de yapmayacağız dedi. 
 
Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin varoluşu, şu andaki iktidar partilerinin seçime sokulmamalarıyla 
başladı. 1983 yılında, Doğru Yol Partisi ve SODEP, 12 Eylül zihniyetince veto edilmişti. Eğer o partiler o zaman 
seçime girmiş olsalardı, zaten, Anavatan Partisi Hükümeti de olmayacaktı. 
 
İkincisi de, Anavatan Partisi İktidarı zamanında, atalarımızın kanlarıyla sulanan topraklar, döviz elde edilecek 
diye yabancılara peşkeş çekilmeye başlandı; ancak, Anayasa Mahkemesinin müdahalesiyle, bu uygulama 
durduruldu. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, müstakil bütçeli bir kuruluştur. Yurdun her tarafına 
hizmet götüren önemli kuruluşlarımızdan biridir. Bu Genel Müdürlük görevlerini, merkezde 1 133, taşrada 12 
569 olmak üzere toplam 13 702 adet personel ve 12 adet bölge müdürlüğü, 965 adet tapu sicil müdürlüğü, 269 
adet kadastro müdürlüğü, 166 adet kadastro şefliği olmak üzere toplam 1 412 taşra kuruluşuyla yürütmektedir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi 391 milyar 629 milyon Türk Lirasıdır. 1992 yılı bütçesi 
de 766 milyar 300 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 
 



Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemli işlevlerinden biri tapu 
çalışmalarıdır. Kurum, yılda yaklaşık 10 milyon vatandaşla muhatap olmakta, tahsil edilen harçlarla bütçeye 
önemli miktarda gelir sağlamaktadır. 1991 yılında, tapu sicil müdürlüklerinde 1 885 161 işlem yapılmış ve 
karşılığında 853,5 milyarlık harç sağlanmıştır. 
 
İşgücü yüksek olan tapu sicil müdürlüklerinde, bilgisayar kullanılarak otomasyona geçiş çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
 
Gayrimenkul mallara ilişkin ayni hakların aleniyete kavuşturulmasının ve bu hakların herkese karşı 
korunmasının sağlam bir teminatı olan tapu sicil müessesesinin kurulmasında, kadastronun rolü ve önemi 
büyüktür. Memleketimizde devam eden kadastro hizmetlerinin ana gayesi, Medeni Kanunun öngördüğü tapu 
sicili düzenini kurmak, böylece, gayrimenkullere ekonomik değerlerini, tapu siciline de sağlıklı bir fonksiyonu 
kazandırmaktır. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 1934 yılından beri kadastro çalışmalarını sürdürmekte olup; bu zaman içinde, 
tesis kadrosunda, şehirlerde yüzde 91,5 oranında kadastro hizmetleri tamamlanmış, köylerde de yüzde 61 
oranına ulaşılmıştır. 
 
Tesis kadastrosu hizmetleri yanında, vatandaşların taşınmaz mallarla ilgili taleplerinin de yoğun olduğu bu Genel 
Müdürlükte, bilgi işlem sistemlerinin kurularak, otomasyona geçiş çalışmalarının tek sisteme dayalı olmasını 
amaçlayan ülke yüzey ağı projesi hazırlanarak, pilot uygulama çalışmaları da tamamlanmıştır. Bu projenin 
yapımının tamamlanması halinde, farklı sistemlerde üretilmiş olan harita ve kadastro bilgilerinde, gerekli 
dönüşüm ve düzenlemeler yapılarak, sistem birliğinin sağlanması mümkün olacaktır. 
 
Ayrıca, tapu kayıtlarıyla kadastro bilgilerinin otomasyonuna yönelik olarak hazırlanmış olan, tapu kadastro bilgi 
sistemi örnek çalışmalarının yapıldığı öğrenilmiştir. Kadastronun yaşayan bir hizmet olduğu, tesis kadrosu 
çalışmaları yanında, günümüze kadar yapılmış olan kadastro bilgi ve belgelerinin de yeni sisteme uyarlanması, 
güncel tutulması önem arz etmektedir. Bu bakımdan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gerekli imkanın 
verilmesi halinde, bu hizmetlerinde hızla yerine getirilmesi mümkün olacaktır. Bu imkanların Hükümetimiz 
zamanında verileceğine inanıyoruz. 
 
Ülkemizdeki kadastro çalışmaları birçok ülkeye nazaran ileri düzeyde olup, gerekli bilgi birikimi de mevcuttur. 
Nitekim, bazı ülkeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün deneyiminden yararlanmak için girişimlerde 
bulunmuşlardır. Bu konudaki çalışmaların sürdürülmesinde yarar görülmektedir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemli işlevlerinden birisi de harita 
çalışmalarıdır. Yatırım projelerine ve kadastro hizmetlerine altlık teşkil eden STH haritalar, fotogrametrik 
metotla, havadan alınan fotoğraflarla üretilmektedir. Günümüze kadar haritası yapılması gerekli toplam 500 000 
kilometrekarelik alanın 423 026 kilometrekare kısmının 1/5000 ölçekli haritaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, 
Harita Genel Komutanlığıyla işbirliği içinde yürütülmektedir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teknik bir müdürlük olduğundan, eğitim çalışmalarına da büyük önem 
vermektedir. İhtiyaç duyduğu elemanları kendisi yetiştirip, eğitip; gerektiğinde teknik eleman ihtiyacı duyan 
diğer kurum ve kuruluşlara da destek sağlamaktadır, örneğin, Milli Emlak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gibi kurumlara eleman yetiştirmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, uluslararası düzeyde olup, İngilizce eğitim yapan, kompütür sistemine bağlı 
modern bir lisedir. Bu lisede, uluslararası öğrencilere de kurslar verilmektedir. Halen, hizmet öncesi eğitimde; 
Kadastro Lisesinde 174, Kadastro Teknisyenliği Kursunda 86; hizmet içi eğitimde de; memur tekamül kursunda 
121, yaygın eğitimde 40 öğrenci eğitim görmektedir. 
 
Ayrıca, bütün kadastro müdürlüklerinde, 15.1.1992 tarihinde başlatılmış olan işbaşı eğitimiyle, personelin bilgi 
ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. 
 
Kurum, birçok teknik ve idari işler ile hesaplarını merkezdeki bilgiişlem merkezi vasıtasıyla yürütmektedir. 
Merkezdeki otomasyon çalışmaları yanında, taşra kuruluşlarında da otomasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu 
amaçla, 150 adet PC bilgisayar, tapu sicil kadastro müdürlüklerinde, çeşitli hizmet dallarında kullanılmaktadır. 
 
Yurt sathında geniş bir çalışma ortamı olduğu için, güçlü bir donanıma da sahiptir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde 269, kadastro müdürlüklerinde de, bine yakın ekibe hizmet 



veren 620 adet hizmet otosu mevcuttur. 
 
2 adet fotoğraf alım uçağıyla, Genel Müdürlüğün ve diğer kuruluşlarla özel sektörün ihtiyaç duydukları hava 
fotoğraf hizmetleri yürütülmektedir. 
 
Halen 94 adet elektronik takeometre mevcuttur. Satın alınan 100 adet takeometre ile toplam 194 adet modern 
alet hizmete girmiş bulunmaktadır. 
 
Ayrıca, yersel ölçmelerde kullanılan 1 727 adet klasik takeometre ve teodolit, arazi işlerinin büyük bir kısmının 
büroda yapılmasını sağlayan 1 adet analitik alet ve çizgisel harita işlerinde kullanılan 20 adet streo 
kıymetlendirme aleti mevcuttur. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bilgisayar sistemine geçmiş, yabancı ve yerli araştırmacılara açık, tarihi 
değeri olan, eski yazılı 15 ve 16 ncı Asırdan bugüne kadar devam eden ciddi bir arşivi vardır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 27 nci maddesi, "Genel müdürlük, hizmet alanına giren konularda, mahallİ idarelerle koordinasyon 
sağlamaktan sorumludur” demektedir. Kadastro çalışmaları tamamlanmış olan yerlerde Hazine adına tescil 
edilmiş taşınmaz malların değerlendirilmesi ve arsa üretiminde kullanılabilmesi için yurt çapında araştırmalar 
yapılmalıdır. 
 
Kırsal alandan şehirlere hızlı bir göç yaşanmaktadır. Hem kentlerin gelişmesinin yönlendirilmesi hem de arsa 
spekülasyonunun ve gecekondunun yaygınlaştırılmasının önlenmesi için merkezİ ve yerel yönetimlerin bilinçli 
bir arsa politikası izlemesi gerekmektedir. Kentlerin sınırları içindeki arsaların altyapıları sağlanarak, kentsel 
arsa haline getirilmelidir. Bu alanlarda sağlıklı yeni kent parçalarının oluşturulabilmesi için, devletin Öncülüğü 
ve yönlendiriciliğinde, toplumun bütün üretici güçlerinden yararlanarak toplukonut projeleri gerçekleştirilmeli ve 
sağlıklı yaşam çevreleri yaratılmalıdır. 
 
Şehir nüfuslarının çoğunluğu gecekondularda yaşamaktadır. Yerel yönetimler, halkımızın ekonomik ve sosyal 
yapılarına göre tip projeler üreterek, düzenli ve güzel görünümlü şehirleşme sağlanmalıdır. Örneğin, GAP 
Bölgesindeki tarımsal alanlarda doğan değer artışından dolayı, bu bölgedeki kentlerin şimdiden planlanması ve 
kentsel toprak stoku yapılarak, bu toprak stoklarının kentsel arsa alanı haline dönüştürülmesi lazımdır. 
Nüfusumuz hızla artarken toprak bütünlüğümüz sabit olduğundan, tarıma elverişli araziler üzerinde kentleşme 
önlenmelidir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman vasfını kaybetmiş arazilerin acilen orman kadastrosu tarafından 
orman sınırları dışına çıkarılması ve bu arazilerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla hak sahiplerine 
teslimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde, orman köylüsü ile devlet arasındaki sürtüşmeler daha da büyüyecek ve 10 
milyonu aşkın orman köylüsü, bir taraftan geçim sıkıntısıyla, bir taraftan da devletle mücadele edecektir. Zaten, 
biraz önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, orman köylüsünün yetiştirdiği hayvan sayısı, ANAP 
iktidarları döneminde yüzde 50 azalmıştır. Bu toprakları orman bölgesindeki köylülerimize vererek, ormanı 
sevdirip, hiç olmazsa onları üretime kazandırıp, kırsal alandan şehirlere göçü bir nebze de olsa önleyebiliriz. 
 
Mülkiyeti devlete ait bir kısım tarım arazileri, bazı şahısların elinde bulunmaktadır. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla eşgüdüm sağlayarak, bu arazileri topraksız köylülere 
dağıtmasında fayda vardır. Özellikle, güneydoğudaki gelişmeler dikkate alınarak, işlenebilir tarım arazilerinin, 
ihtiyaç sahiplerine, adalet ölçüleri içerisinde dağıtılmasında yarar vardır. Bu vesileyle, topraksız kişiler toprak ve 
iş sahibi olurlar. 
 
Ülkemiz kadastro çalışmalarının on yılda bitirilmesini hedef alan ana plandaki kaynaklar bütçeden 
karşılanmalıdır. Kadastro çalışmaları için gerekli olan modern teknolojiyle ilgili donanımlar temin edilmeli, 
ayrıca, tesis kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için özel sektör imkanlarından da faydalanılmalıdır. 
Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk göz önünde bulundurularak, tapu sicilindeki görevli personele sorumluluk 
tazminatı verilmelidir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 mali yılı bütçesinin, Genel Müdürlüğe ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Savaş'a teşekkür ederiz. 
 



Gruplar adına son söz, Refah Partisi adına, Sayın Fethullah Erbaş'ın. 
 
Buyurun Sayın Erbaş. 
 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1992 mali yılı bütçesi hakkında, Refah Partisi adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Tapu Kadastro, tarihimizde, çok eski zamanlarda yer almış ve Osmanlı döneminde, o gün zaptedilen bütün 
yerlerin kadastrolarını çıkarmış, çok eski tarihi olan bir kurumumuzdur. Hatta, Macaristan'ın, tapu kadastro 
çalışmalarında, Osmanlı arşivlerinden faydalandığı da bir gerçektir. Yani, ecdadımız, Macaristan'ın bile o günkü 
kadastro çalışmalarını tamamlamıştır. Bu açıdan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün çok eski bir tarihi 
vardır ve yerleşmiş bir kurumdur. 
 
Tapu sicil çalışmaları, 1839 yılından sonra; ülkemizde, arazi dağılımı, sömürü düzenine uyarlanmak üzere çeşitli 
zamanlarda değişikliğe uğratılmış; Hazine arazileri zamanla millete ve bilhassa o dönemdeki azınlıklara mal 
edilmeye çalışılmıştır. 
 
Cumhuriyet dönemindeki tapu ve kadastro çalışmalarımız ise, hepinizin malumu olduğu üzere, 1947 senesinden 
sonra hızla devam etmiştir. 
 
Tapu sicil müdürlüklerinin, 1991 yılında, 1 885 181 işlem yaptığı ve karşılığında 853,5 milyar lira harç 
sağlandığı görülmüştür. Bu harçların beyan esasına göre alındığı bilinmektedir. Vatandaşımız arsa ve arazi alıp 
satarken, arazisini olduğundan çok düşük değerde göstermektedir, halbuki hakiki değerleri çok daha fazladır. 
Bunun önüne geçilmesi için daha önceden, bu arazi ve arsaların, devlet tarafından en azından asgari bir değerinin 
tespit edilmesinde yarar vardır; çünkü, devlet bu yüzden çok büyük miktarlarda vergi ve harç kayıplarına 
uğramaktadır. 
 
Belediyeler ve ticaret odalarınca metrekaresinin şu anda en azından 100 bin lira olarak ilan edilen yerlerin, 1 000 
lira olarak gösterildiği, beyannamelerde görülmektedir. Bunların, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce ve 
Hükümetimizce tespit edilerek yükseltilmesinin, harçların daha büyük miktarlara ulaşmasına neden olacağı 
aşikArdır; bunun yapılmasını talep ediyoruz. 
 
“1992 yılında tapu işlemlerinden sağlanacak harç gelirinin 1 trilyon 400 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir" 
deniliyor. Eğer, belirttiğim bu beyan esası, asgari bir limit konularak yapılırsa, bu rakamın en azından 5 trilyon 
liraya ulaşacağı görüşündeyiz.  
 
Yine, tapu sicilleri üzerinde meydana gelen hataların büyük ölçüde idari yoldan düzeltilmesi hususu var... En 
küçük bir hatayı gidermek için dahi asliye hukuk mahkemelerine başvurulmaktadır. Oradaki dosya sayısı 
incelenecek olursa; çok büyük rakamlara ulaştığı hepinizce malumdur. Mahkemelere sıkıntı veren, iş 
hacimlerinin artmasına neden olan en büyük nedenlerden biri de bu işlemlerdir. Bilhassa maddi hataların idari 
yollarla veyahut da şu anda kamu görevi gören noterliklerce düzeltilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 
 
Yine, Medeni Kanuna göre açılan tescil davaları, bugün mahkemelerin iş hacmini en fazla çoğaltan bir başka 
husustur, iki şahitle, hiç umulmayan yerlerin, hiç kimsenin haberi olmadan, bakıyorsunuz, mülkiyet hakkı 
başkasına geçmiş. Bu hususta da, mahkemelerin yükünün azaltılması için iyi bir çalışmanın yapılması gerektiği 
görüşündeyiz. Bugün, bu hususlar, asliye hukuk mahkemelerinde olsun, diğer resmİ müesseselerde olsun, büyük 
zaman kaybına neden olmaktadır; hatta, yirmi yılda, otuz yılda bitmeyen davalara rastlanmaktadır. 
 
Kadastro çalışmalarına gelince: 
 
"Kadastro çalışmaları 1950 yılında başlamış, günümüze kadar 20 246 köyün kadastrosu tamamlanmış; halen 947 
köyde çalışmalar devam etmektedir" denilmektedir. Bu 947 köydeki kadastro çalışmaları bitinceye kadar, 
mülkiyetin devredilmesi, başkalarına geçmesi mahkemeler kanalıyla devam edecektir ve haksızlıklar da yeniden 
yürürlüğe girecektir. 
 
1991 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hedef olarak verilen 5 000 kilometrekare alan aşılarak, 
30.11.1991 tarihi itibariyle 6 869 kilometrekarelik alanın kadastrosu bitirilmiştir. Planlanan hedef dışında, 
ilgililerin talebi üzerine, 302 248 adet parselde ölçü ve uygulama işinin, ayrıca 2981 sayılı İmar Affı Kanunuyla 
ilgili 17 888 dönüm alanın ölçüsünün yapıldığı bildirilmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar, 240 847 



kilometrekarelik kırsal (yüzde 61), 29 957 kilometrekarelik de kentsel (yüzde 91) alanda kadastro çalışmaları 
tamamlanmıştır.  
 
Kadastro çalışmalarında modern teknolojinin uygulanmasına önem verilmiş, bu amaçla, 1991 yılında, 100 adet 
elektronik takeometre alınmıştır. Elektronik takeometrelerin alınması muhakkak ki çok isabetlidir; ancak, 
bilgisayar çalışmalarına geçtiğimiz bugünlerde-Türkiye'de ve dünyada büyük bilgisayar çöplüğü ortaya çıktığı 
bir vakıadır- bilgisayar seçiminde dikkatli davranılmasını Hükümetten önemle talep ediyoruz. 
 
Kadastro Yüksekokulu öğrencilerine her yıl burs verilmektedir. Bu yıl okuyan arkadaşlara burs verilmeyeceği 
istihbar edilmiştir. Kadastro Yüksekokulunda okuyan öğrencilere her sene verilen bursun bu yıl da verilmesi, en 
azından tarafsızlık ilkesinin gereğidir. 
 
İmar planı ve arsa arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmalarına öncelik verilmesinin çok büyük 
bir ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Şu anda, kentlerimizin hemen çevresinde büyük gecekondu mahalleleri 
oluşturulduğu görülmektedir. Bunların kadastro çalışmalarının daha önce bitirilip, Hazineye veya kamuya ait 
arazilerin bu vatandaşlara çok cüzi miktarlardaki fiyatlarla satılması sonucunda, bugünkü çarpık kentleşmenin 
önleneceği görüşündeyiz. 
 
Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personele mali tazminat 
verilmesine biz de destek veriyoruz. Bu kardeşlerimizin tabii ki sorumlulukları vardır; bu sorumluluklardan 
dolayı mali tazminat verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 
 
Yine, hisseli arazi satışları, bugün, memleketimizin kanayan bir yarasıdır. Memleketimizde, büyük bir tarla, 
hisselere bölünerek, milletimize hisseli tapu verilmektedir. Daha sonra, mahkemelerde açılan davalarla, bu 
arsalar değerlendirildiği zaman, elde, hiçbir işe yaramayan tapular kalmaktadır. Bunların birleştirilmesi de büyük 
haksızlıklara neden olmaktadır. Onun için, miras hukuku ve iştirak halindeki mülkiyetler dışındaki hisseli 
tapulara bir an önce çare bulunmasının ve bu tip satışların tapu sicil müdürlüklerinde yapılmamasının, en 
azından bu tip arsa spekülatörlerini durduracağı kanaatindeyiz. 
 
Yine, imar planlarının hazırlanmasında esas olan, kadastro çalışmalarıdır, harita çalışmalarıdır. Bunların da 
Kadastro Genel Müdürlüğünün denetimi altında yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Erbaş'a teşekkür ederiz. 
 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı. 
 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Mecliste 
bütçesi görüşülmeye başlanan, Bakanlığımla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, 
genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. Bu hizmet, Başbakan adına, tarafımdan yürütülmektedir. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri, halen 12 bölge müdürlüğü, 963 tapu sicil müdürlüğü, 269 kadastro müdürlüğü, 166 
kadastro şefliği olmak üzere, toplam 1 410 kuruluşla yürütülmektedir.  
 
Halen yaklaşık 13 500 adedi dolu, 5 200 adedi boş olmak üzere 18 753 kadroya sahip bu Genel Müdürlük, yılda 
yaklaşık 2 milyon tapu işlemiyle 1 milyon parselin kadastrosunu gerçekleştirmektedir. Bu işlerin yapımıyla, 
1991 yılında, bütçeye 853,5 milyar lira gelir sağlanmıştır ki, bu gelire karşılık, o sene Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesi 391 milyar 619 milyon lira idi. 1992 yılında, bu miktarın 1,4 trilyon lira olacağı tahmin 
edilmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu, kadastro ve harita olmak üzere 3 ana dalda hizmet vermektedir. Bu 
hizmetleri kısaca arz etmek istiyorum. 
 
Tapu hizmetlerinin, ilçe bazında kurulmuş olan 963 tapu sicil müdürlüğü ile yürütülmekte olduğunu beyan ettim. 
1991 yılında işlem sayısı 1 885 181 olarak gerçekleşmiştir. Tapu hizmetlerinde iş basitleştirmesi yapılarak, 
vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden karşılanması sağlanmıştır. 



 
Kadastro hizmetleri: Kadastro ana planında, kadastro yapılması gereken toplam alan 417 000 kilometrekare 
olarak belirlenmiştir. Günümüze kadar il ve ilçe belediye sınırlarıyla, köylerde toplam 270 804 kilometrekare 
alanın kadastrosu tamamlanmıştır. 
 
Birim mahalle ve köy olarak alındığında, toplam 7 818 mahalleden 6 720 mahallenin, yani yüzde 91'inin, toplam 
35 896 köyden 20 246 köyün, yani yüzde 61'inin-ki, bu alanın genişliği 240 847 kilometrekaredir- kadastrosu 
tamamlanmıştır. 
 
Ayrıca, 1991 yılında, 302 248 parselde değişiklik işlemi, 1 059,dönüm afet kadastrosu, 92 197 dönüm yenileme 
işlemi yapılmıştır. 
 
1992 yılında 5 000 kilometrelik alanın kadastrosunun yapılması programa alınmıştır; ancak, sonradan yaptığımız 
düzenlemelerde, bunun 8 000 ila 10 000 kilometrekareye çıkarılması çalışması yapılmış olup, değişiklik ve afet 
kadastrosu ile yenileme hizmetleri de taleplere uygun olarak yürütülecektir. 
 
Harita hizmetleri: 203 sayılı Kanun gereğince, fotogrametrik metotlarla, 1/5000 ölçekli standart topografik harita 
üretilmektedir. Bu haritalar, kadastro hizmetlerinde ve ayrıca, yatırım yapan birçok kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının yatırımla ilgili arazi etüt ve proje işlerinde kullanılmaktadır. 
 
Başlangıçtan bugüne kadar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 321124 kilometrekare, Harita Genel 
Komutanlığınca 101 902 kilometrekare olmak üzere toplam 423 026 kilometrekarelik alanın 1/5000 ölçekli 
haritası yapılmıştır. Bu sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 500 000 kilometrekarelik alanın yüzde 84,6'sı 
tamamlanmış bulunmaktadır. 
 
1992 yılında, 9 000 kilometrekarelik alanın, 1/5000 ölçekli standart topografik harita yapımı programlanmış 
bulunmaktadır. Fotografik harita büro hizmetlerini ve arşivlenmesini daha iyi şartlarda gerçekleştirmek üzere 
"fotogrametri binası" ihalesi yapılmıştır ve 1992 yılı içinde inşaatına başlanacaktır. 
 
Proje çalışmaları: Tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili tapu kadastro bilgi sistemi (TAKBİS), ülke yüzey ağı 
sıklaştırması, uydulardan yararlanarak nokta tespiti (GPS) ve Güneydoğu Anadolu otomasyon projeleri için 
çalışmalar yapılmaktadır. Merkezde yürütülmekte olan otomasyon çalışmaları yanında taşra ünitelerinin 
bilgisayar ve elektronik ölçme aletleri ile donanımı için planlama yapılmaktadır. 1991 yılında 100 adet 
elektronik takeometre ile 50 adet PC bilgisayar satın alınmıştır. Bu donanım, 1992 yılında hizmete konulacaktır. 
 
Tapu arşiv hizmetleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde 15 ve 16 ncı Yüzyıllara ait 2 322 cilt tapu 
tahrir defteri ile 22 250 adet tapu zabıt defteri bulunmaktadır. Bundan- ayrı olarak, cumhuriyetimizin 
kuruluşundan itibaren ikinci nüsha olarak arşivlenen 265 334 cilt tapu kütüğü ve 217 525 cilt ikinci nüsha tapu 
senedi mevcuttur. Bu arşivlerden yılda ortalama 250 000 adet eski yazılı kayıt çıkarılmakta ve tapu tahrir 
defterlerinin Türkçeleştirme çalışmaları, Milli Güvenlik Kurulu ve üniversiteyle koordineli olarak 
yürütülmektedir. 
 
Genel Müdürlük merkezinde bulunan bu kıymetli arşivlerin muhafazası için, modern teknolojiye uygun koruma 
sistemi yapılmıştır. Bilgisayar ortamında arşivleme ve değerlendirme için çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni 
"tapu arşiv" binasının projesi tamamlanarak ihalesi yapılmış, 1992 senesi içerisinde de-yani, bu sene- inşaatına 
başlanacaktır. 
 
1991 yılında, tapu arşivinde, 36 yerli, 5 yabancı uyruklu bilim adamı, araştırma ve inceleme yapmıştır. 
 
Eğitim çalışmaları: Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezinde, Kadastro Lisesinde ve liseüstü kısa süreli kurslarla 
kadastro teknisyeni yetiştirilmektedir. Hizmet içi eğitim ve bu sene başlatılan işbaşı eğitimi ile, personelin 
yeniliklere ve gelişmelere uyarlanması sağlanmaktadır. Kadastro, Lisesinde ve kadastro kursunda bilgisayar ve 
bilgisayar destekli donanımların kullanılmasıyla ilgili eğitime ağırlık verilerek, ileri teknolojinin uygulanmasına, 
donanımı kullanacak elemanların yetiştirilmesine özen gösterilmektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teknolojik gelişmeler ile bu gelişmelere uygun metot ve uygulamaların 
izlenmesini sağlamak için, yurt dışındaki eğitim kurumları ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu 
amaçla, çeşitli ülkelerdeki-uygulamaları görmek ve bilgilenmek üzere, yurt dışına uzman personel 
gönderilmektedir. Şu anda da, Almanya'da 4, Hollanda'da 1 personelimiz eğitim görmektedir. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gelirlerine de şöyle baktığımız zaman şunları görmekteyiz: Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğündeki iş artışına paralel olarak gelirlerde de artışlar olmakta ve bu, devlet bütçesine 
önemli kaynak teşkil etmektedir. 1990 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak 802 milyar 419 milyon 
liralık bir gelir elde edilmiştir; ancak, bu gelire karşılık o seneki bütçemiz 221 milyar 848 milyon liraydı. Buna 
ilaveten, 1991 yılındaki 391 milyar 629 milyon liralık bütçe karşısında, ülkemize, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü olarak 853 milyar 500 milyon lira gelir sağlanmıştır. 1992 yılında 766 milyar 300 milyon liralık bir 
bütçe hazırlanmıştır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, 1992 bütçesi yüzde 95,7 oranında artırılmıştır; ancak, bu 
artış yeterli değildir. Bütçenin kısıtlı imkanları dikkate alınarak bu artışlar yapılabilmiştir; imkan nispetinde ek 
ödenek teminine çalışılacaktır. 
 
Toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımladığımız tapu ve kadastro hizmetleri, 
toprağa getirilen her türlü yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısını oluşturmaktadır. 
 
Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, tapu sicil düzeninin kurulması, tarım, kentleşme, yerleşim 
sorunlarının çözümü, toprağa bağlı kaynakların değerlendirilmesi gibi birçok hizmetlerde temel altlık olarak 
kullanılan tapu ve kadastro bilgileri, kalkınma plan ve programlarında verilen hedeflere uygun olarak 
üretilmektedir. Ancak, bilgi toplumu olma yönünde yarış içinde olan dünyamızda, bu bilgilere kısa sürede 
ulaşmak, değerlendirmek ve güncel tutmak, zorunlu olmaktadır. Diğer taraftan, dünyada ve özellikle gelişmiş 
ülkelerde, geleneksel belge arşivi, yerini otomasyon arşivine terk etmektedir. Milyonlarla ifade edilen tapu ve 
kadastro bilgilerinin otomasyonu, günümüzde, yapılması gereken bir hizmet olarak gündemimizde yer almıştır. 
Tapu kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) adı altında projelendirilen bu hizmet için, ülkemize en uygun modeli 
tespit etmek üzere, örnek bölgeler seçilerek çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalara, tapu kadastro hizmetlerinin 
yoğun olduğu bölgelere öncelik verilerek devam edilecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; harita, tapu ve kadastroyla ilgili dünyadaki gelişmeler yakından 
izlenmekte ve teknoloji transferi zamanında yapılmaktadır. Dış ülkelere tapu ve kadastro konusunda eğitim 
verecek uzmanlar ile hizmet verecek donanıma sahip bulunuyoruz. Nitekim, tapu ve kadastro hizmetleri 
konusunda görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelen Rusya Federasyonu heyetiyle, 27 Kasım- 4 Aralık 
1991 tarihleri arasında, "Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma" çerçevesinde yapılan müzakereler 
sonucunda, mutabakat protokolü düzenlenmiştir. Her iki ülke, harita, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili 
deneyimli olduğu konularda işbirliği yaparak, çalışmalara devam edecektir. Amacımız, ülkemizde, teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda pratik yöntemler geliştirerek, birikim ve beklentileri asgariye indirmek suretiyle, 
vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini en kısa zamanda karşılamaktır; ayrıca, ülkemizde bir asra yakın zamandan 
beri yürütülen tapu ve kadastro hizmetlerindeki bilgi birikimini, dış ülkelerde de sergileyerek, karşılıklı işbirliği 
içinde hizmet yapmaktır. 
 
Sözlerimi tamamlarken, şu hususu önemle belirtmek isterim ki, kadastro, ülkemizde tamamlanmamış olmasına 
rağmen, yatırım hizmetlerinde darboğaz olmamaktadır. Yatırım yapılan bölgelere öncelik verilerek, kadastro 
hizmeti zamanında yapılmaktadır. Diğer taraftan, günümüzde tapu-kadastro, yaşayan bir hizmet olup, bu 
hizmetin bugünkü teknolojiye uygun olarak güncel tutulması önem kazanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü de bu amaçla çalışmalarını sürdürmekte ve otomasyona geçiş projeleri hazırlamaktadır. 
 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
 
Bütçe görüşmelerimizin ülkemize yararlı sonuçlar getirmesini diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, Refah Partisinden Fethullah Erbaş arkadaşımızın sormuş olduğu bir sualin 
cevabını vermek istiyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla)- Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulunda okuyan 
gençlerimize-şayet öğrencinin şartları uygun ise- daha önce vermiş olduğumuz burs bu sene de verilmeye devam 
etmektedir. Onun için, arkadaşıma gelen bilginin yanlış olduğu kanaatindeyim. 
 
Bu vesileyle, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
 



BAŞKAN- Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
 
Şahsı adına, Sayın Tuncay Şekercioğlu; buyurun efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1992 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerime, büyük Türk 
Milletinin temsilcisi Yüce Meclise saygılarımı sunarak başlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşu, görev ve yetkileri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki 26.9.1984 tarihli 3045 sayılı Kanuna dayanmaktadır. 
 
Genel Müdürlük, taşınmazlarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemi ile 3402 sayılı Yasa gereğince il, ilçe ve 
köylerde kadastro çalışmalarını; ayrıca, kalkınma için gerekli olan ve diğer kamu kuruluşlarınca da kullanılan 
çeşitli ölçekli harita çalışmalarını yürütmekle görevli ve sorumludur. 
 
Toplumsal ve ekonomik gelişmemize paralel olarak toprağa olan ilginin artması; bir taraftan tapu işlemlerinin 
yıldan yıla artmasına neden olmakta, diğer taraftan da, toprağa bağlı tüm yatırımlar, imar planı uygulamaları, 
arazi ihtilaflarının çözümlenmesi, adil bir Emlak Vergisinin alınması, güvenlik önlemlerinin alınması, kadastro 
çalışmalarının sıhhatli yapılmasına 
bağlı bulunmaktadır. 
 
Genel Müdürlük, 2859 sayılı Kanun gereğince, teknik sebeplerle yetersiz kalan veya uygulama niteliğini 
kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesi işlemlerini yapmak; ayrıca, 2981 sayılı imar ve 
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunun ek ve değişiklikleri 
gereğince, yaklaşık 575 bin gecekondu ve I milyon 250 bin kaçak yapı ile kadastro hizmetlerim istenilen sürede 
bitirmekle yükümlü bulunmaktadır. 
 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, Türkiye kadastrosunun on yılda tamamlanması hedeflenmiştir; ancak, 12 bölge 
müdürlüğü, 962 tapu sicil müdürlüğü, 268 kadastro müdürlüğü ve 166 kadastro şefliğiyle hizmet yürütmekte 
olan Genel Müdürlüğün çalışanlarının sayısı teşkilatlara bölündüğünde, her teşkilata ortalama olarak 10 
civarında personel düşmektedir. Bu açıdan bakıldığında, on yıl içinde Türkiye'nin kadastro çalışmalarının 
bitirilebileceğinin hayal olduğu ortaya çıkıyor. 
 
Ülkemizde mülkiyet durumunun tam olarak tespit edilmemiş olması, devletin arazi ve intikal vergilerinde, alım 
satımlarla ilgili vergi ve harçlarında Önemli oranlarda gelir kaybına yol açmakta; ayrıca, sosyal huzursuzluklara 
ve arazi ihtilaflarına neden olmaktadır. Yapılması gereken iş, hizmete uygun nitelikte yetişmiş personel istihdam 
etmek, verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmektir. Bunun aşılabilmesi için de, Genel Müdürlüğün bütçe 
imkanlarının günün şartlarına göre desteklenmesi gerekmektedir. 
 
1991 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 23 milyar 28 milyon; 1992 yılında da 55 milyar 623 milyon 
lira ödenek ayrıldığı görülüyor. Rakam olarak bakıldığında, yüzde 100,273'lük bir artış sağlandığı tespit 
ediliyorsa da, yıllara göre enflasyonun, paranın ödeme gücünde getirdiği gerileme göz önüne alınırsa, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğüne, büyümeyi sağlayacak, yatırımı artıracak bir imkan sağlanamadığı ortaya çıkıyor. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışanların durumu ise daha acıklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Her türlü 
mağduriyetin bulunduğu arazi şartlarında, dağ bayır demeden görev yapan kadastro elemanları için tespit edilen 
en az 5 250, en fazla 7 500 liralık arazi tazminatıyla, bir paket sigara dahi alınamamaktadır. Bu birime verilen 
kadastro tazminatı teknik personeli bir nebze rahatlatmışsa da bu, yeterli olamamıştır. 
 
Tapu sicil müdürlüklerindeki personelin durumu ise daha da acıdır. Tapu sicillerinin tutulmasında devletin 
sorumluluğunu belirten Türk Medeni Kanununun 917 nci maddesi, herhangi bir kusurda; bunun kusuru oranında 
memurlara rücu edilmesini öngörmektedir. Bununla birlikte, tapu sicil müdürleri, tapu harçları ve vergilerin 
hatalı tahsilinden de sorumlu tutulmaktadır. Bu kadar maddi sorumluluk altında bulunan personelin aldığı ücret 
ise oldukça komik seviyededir. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra yönetmeliğinin olmaması ve personel hareketlerini düzenleyecek bir 
atama yönetmeliğinin bulunmaması bir eksiklik olmakla beraber, çok çeşitli sıkıntılara da sebebiyet vermektedir, 
özellikle yükselmelerde, belli yerlere siyasi tavassutla gelme temayülünün çalışır durumda bırakılması, ehil 
olmayanların işbaşına getirilmesi sonucunu doğuracağı gibi, ehliyet ve liyakat sahibi gerçek çalışanların 
çalışmalarını menfi şekilde etkileyecek sonuçlar da doğurmaktadır. 



 
Bir diğer eksiklik de teşkilatın yapılanmasıyla ilgilidir, 26.3.1984 tarih ve 3045 sayılı Yasayla teşkilat yeniden 
yapılanmıştır; ancak, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu ve Görev Esastan Hakkındaki Kanunda, kuruluşları 
temsil eden tek bir taşra teşkilatı kurulması temel prensip olarak benimsendiği halde, 3045 sayılı Yasaya göre, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, aynı ilde ve bağlı birçok ilçede, birden fazla kadastro ve tapu sicil 
müdürlükleri kurulmuştur. Bunlardan hangisinin idari yönden mülki amirlere karşı temsil edileceği ise 
belirtilmemiştir. Kamu yönetiminde, hiyerarşinin aşağıya doğru genişlemesi, yukarıya doğru da daralması 
gerekirken; mevcut bu örgütlenmede, hiyerarşik yapının bu genel kuralına uyulmadığı görülmektedir. Bir 
ilçedeki müdürlüğün, aynı yerdeki il müdürlüğüne bağlı olması yerine, bir diğer ildeki bölge müdürlüğüne bağlı 
olması, birçok aksamalara sebebiyet vermektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve teşkilatın modernleştirilmesi ve bilgi sisteminin 
kurulabilmesi için maddi imkanlar elde edilmesine matuf Tapu ve Kadastro teşkilatı geliştirme fonu hakkındaki 
kanun tasarısının bir an evvel yasalaştırılması gerektiğine inanmaktayız. 3194 sayılı İmar Kanunu-istisnaları 
hariç- vatandaşa, plan yaptırma zorunluluğu getirmiştir. Yani, plan yapılması gereken hallerde, bunun, serbest 
çalışan harita ve kadastro mühendislerince yapılması hükmünü amirdir; ancak, istisna kapsamında kalan işlemler 
(yer gösterme, irtifak hakkı tesisi, cins tahsisi vesaire gibi değişiklik işlemleri) kadastro müdürlüğü 
elemanlarınca yapılmaktadır. Kapsamlı işlerde olduğu gibi bu işlemlerin de serbest çalışan harita ve kadastro 
mühendislerince yapılması halinde, kadastro müdürlüğü, sadece kadastro yapmakla yatırıma yönelecektir. Bu 
uygulamayla, ülke kadastrosunun bir an önce bitirilmesine de imkan sağlanacaktır. 
 
Varlıkların en güzeli insan olduğuna göre, insanımıza daha iyi hizmet etmek, kahraman ecdadımızın kanlarıyla 
sulayarak bize emanet ettiği bu kutsal vatanımızın her karış toprağını haritaya bağlamak ve devlet teminatı altına 
almak, bu gayeyle çalışmalarım sürdüren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı gayretli çalışmalara 
bağlıdır. 
 
Bu maksatla, 1992 yılı bütçesinin, milletimize ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü camiasına hayırlı ye uğurlu 
olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sorumuz var efendim. 
 
BAŞKAN- Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit edelim efendim... 
 
Sayın Ergüder, Sayın Tanık, Sayın Pamuk, Sayın Göktaş.  
 
Soru soracakları tespit işlemi tamamlanmıştır. 
 
Buyurun Sayın Ergüder. 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkanım, 29 Ekim 1923, cumhuriyetin ilanı; 12 Mart 1992, 
bugün; tenzil ettiğimiz zaman, 69 yıl geçmiş. Sayın Bakanımı istisna ediyorum, yeni gelmiştir; Tapu ve Kadastro 
yetkililerine soruyorum: Türkiye'de kadastro ne zaman bitecektir? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, hepsi tamamlanınca mı cevap vereceksiniz? 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Soruların hepsi bitince cevap vereceğim. 
 
BAŞKAN-Peki. 
 
Sayın Ergüder, biliyorsunuz, soru, şimdiki Hükümetten ve Bakandan soruluyor. Sayın Bakanı dışında tutunca... 
Dışında tutmayın... 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, pek tabii; ama, Sayın Bakanım yeni geldiği için gayri mesul; 
arz edebildim mi? 
 
BAŞKAN- Anladım, peki. 



 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Belki benim iktidarımın da mesuliyeti var. O kadar söylüyorum! 
 
BAŞKAN- Peki, anlaşılmıştır efendim. 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Yalnız, ne zaman bitecek bu yılan hikayesi, ne zaman bitecek? 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz; toprak; toprağa ne zaman sahip olacağız? 
 
BAŞKAN- Çok güzel. 
 
Buyurun Sayın Tanık. 
 
SÜHA TANIK (İzmir)- Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak istediğim soru: Sayın Bakan, İzmir İli, Karaburun 
İlçesi, Mordağan Belde Belediyesi hudutları içinde ve ayrıca yine Mordağan'a yakın Eğlenhoca ve civarındaki 
bazı köyleri de kapsamına alan ve bu civarda yaşayan insanlarımızı uzun zamandır rahatsız eden ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce "padişah tapusu" olarak bilinen konunun, Bakanlığı müddetince çözümlenmesini 
düşünmekte midir? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Sayın Pamuk; buyurun. 
 
YUSUF PAMUK (İstanbul)- Sayın Başkanım, İstanbul İli, Silivri İlçesi Çanta Köyünün kadastro çalışmaları 
bitti; tapuları ne zaman verilecektir; Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum? 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Sayın Göktaş; buyurun. 
 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, Tapu Kadastro Yüksekokulunda okuyan öğrencilere burs 
verildiğini söyledi Sayın Bakan. Burs verilme şartları nedir, kendisinden öğrenmek istiyorum? Daha önceki 
seneler burs alan öğrenciler bu sene alamıyor; bu konuda tereddütler var. Sayın Bakanın bunu açıklamasını 
istiyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, her şeyden önce, Sayın Orhan Ergüder arkadaşımızın şahsımla ilgili olarak ve 
bir yerde de beni korur mahiyette söyledikleri için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her ne kadar, bu 
görevde üç aylık ve yeni isek de, içine girdiğimiz zaman, bazı şeyleri öğrenmiş durumdayız; hangi arkadaşım, 
neyi sorarsa, cevap verecek durumdayız; onun için kendisine teşekkür ediyorum. 
 
Biz, göreve geldiğimiz günden beri, bizden önceki arkadaşlarımızın bıraktığı yerden ve aynı sıkıntıyla devam 
etmeye başladık. Orada, Sayın Orhan Ergüder arkadaşımızın sorduğu, Türkiye kadastrosunun geciktiği hususunu 
biz de gördük ve bu sıkıntıya parmak basmak istedik. Kendimize göre yeniden bir reorganizasyon ile aldığımız 
yeni tedbirlerle, yeni projelerle-değerli arkadaşlarımızın söyledikleri gibi on senede değil- bunu beş altı senede 
bitirmeyi kendimize vazife addettik. Onun için, mevcut kadromuzla, mevcut imkanlarımızla, Cenabı Allah'ın da 
yardımıyla biz bunu beş altı senede bitireceğiz ve değerli milletvekili arkadaşımız Orhan Ergüder'in karşısına da 
bitirmiş olarak çıkacağız. 
 
İkinci olarak, Süha Tanık arkadaşımız bir soru sormuştu; o soruya yazılı olarak cevap 
takdim edeceğim; çünkü, sizi yanıltmak istemiyorum. 
 



Üçüncü olarak, Yusuf Pamuk kardeşimiz, Silivri- Çanta Köyünde kadastro durumunu sormuştu; kadastrosu 
bitmiş durumda. 
 
YUSUF PAMUK (İstanbul)- Kadastro bitti de, tapular ne zaman verilecek? Köylü tapuları bekliyor. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Tapu çalışmalarında, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yönünden bir aksaklık veya geciktirme yok; ancak, tapu verme konusu, biliyorsunuz, belediyelerle 
beraber, diyalog içinde yürütüldüğünden; ancak, onlardan temin ettiğimiz takdirde, tapular şu tarihte verilecek 
bu tarihte verilecek diyebileceğiz. Ancak, konuyu yine araştıracağız, tapuların verilmesini temin etmeye 
çalışacağız. 
 
Son olarak, Kemalettin Göktaş kardeşimiz, burs şartlarım sormuştu. Burstan istifade edebilmek için, birinci 
sınıfta 21 yaşını, ikinci sınıfta 22 yaşını geçmemiş olmak şartı aranmakta, bir de başarı durumlarına 
bakılmaktadır; bunun haricinde hiçbir şeye bakılmamaktadır. 
 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Yaş ve başarı durumu müsait olan herkes yararlanabilecek mi? 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Bu durumda olup da burs isteyen herkese verebiliyoruz; 
eğer siz de müracaat ederseniz, böyle bir yakınınız varsa, ona da yardımcı oluruz. 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 
 

Program 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 55 623 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 694 177 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 16 500 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 766 300 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı  
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 

A- CETVELİ 



 
A- CETVELİ 

 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
Lira 

İptal eden 
ödenek 

Lira 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 

16 930 280 000 16 095 299 204  834 980 796  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve 
Fotoğrametri 
Çalışmalarının 

Yürütülmesi 

235 341 970 
000 

240 059 500 
091 

 8 527 060 000 13 244 590 
091 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

900 Hizmet Programlarına 
Dağıtılamayan 

Transferler 

7 693 760 000 8 422 869 232   729 109 232 

 
BAŞKAN- Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel Ödeneklere İlişkin 
Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

53 237 134 50 854 000    

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
 

TOPLAM 260 019 297 134 264 628 522 
527 

2 433 134 9 362 040 796 13 973 699 
323 

 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1990 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 mali yılı bütçesi ile 1990 mali yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 
olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Komisyon?.. Burada. 
 
Hükümet?.. Burada. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, grupları adına söz alan milletvekilleri: Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yavuz; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir 
Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; Refah Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş; Anavatan Partisi Grubu 
adına, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cenap Gürpınar. 
 
İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yavuz'undur. 
 
Buyurun Sayın Yavuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
 
Bu bütçede de konuşma süreleri, gruplar adına 15'er dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 
 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, millî güvenlik siyasetine ve kalkınma planlarına uygun olarak yapılacak bir 
ana plan dahilinde, ülkemiz topraklarının kadastral topografik haritalarını düzenlemek, maliklerini tespit etmek 
suretiyle modern tapu sicillerini tesis etmek, taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmakla 
görevli bir Genel Müdürlüğümüzdür.  
 
Genel olarak kadastro kavramı ve ülkemizdeki gelişimine değinmek istiyorum: Zilyetliğin, taşınmaz mallar 
üzerinde, aynî haklan alenîleştirmede yetersiz kalması, kayıt ve tespit sistemi, tasdik sistemi gibi çeşitli 
sistemlerin yaratılmasını gerektirmiştir. Tapu sicili sistemi de, taşınmaz mallar üzerindeki aynî hakları 
alenîleştirme amacına yönelik sistemlerden biridir. Bu sistemde, tapu sicili, taşınmazların geometrik ve hukukî 
durumlarını bütün ayrıntılarıyla yansıtmaya yarayan bir araçtır. Ancak, bu görev, sadece, tapu kütüğü adı verilen 
ana kütük tarafından gerçekleştirilmez. Tapu kütüğü yanında, yevmiye defteri, plan ve evrakı müsbite aynı 
amaca hizmet ederler. Bu nedenle, tapu sicili dendiği zaman, tapu kütüğü ve yardımcı unsurlardan oluşan bir 
bütünün akla gelmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, tapu sicili, taşınmazların geometrik ve hukukî durumlarını 
göstermek amacıyla devletin yetkili kıldığı organlar tarafından ve yine devletin denetim ve sorumluluğu altında 
tutulan siciller, defterler ve belgelerin tümüdür. 
 



Kadastro Kanununun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak, taşınmaz malların 
sınırlarını, arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek ve bu suretle, Türk Medenî 
Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. Tapulama da, özü bakımından bir kadastro faaliyetidir. Yani, 
gerek kadastro, gerekse tapulama aynı amaca hizmet ederler. Ancak, tapulama terimi, yakın bir zamana kadar, 
daha ziyade il ve ilçe belediye sınırları dışında bulunan kırsal alandaki taşınmazlardan, tapusuz olanların tapuya 
kaydı, tapulu olanların da kayıtlarının yenilenmesi ve tapulama yapılan bütün taşınmazların yüzölçümlerinin 
hesaplanarak, planlarının düzenlenmesi ve tapu kütüğüne geçirilmesi anlamında kullanılmaktaydı. 
 
Ülkemizde kadastro çalışmalarının tarihsel gelişimine özet olarak değinmek istiyorum: Türkiye'deki kadastro 
gelişimini, cumhuriyetten önceki dönem ve cumhuriyetten sonraki dönem şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 
Cumhuriyetten önceki Osmanlı döneminde, özellikle 1535-1847 yılları arasında tapu ve kadastro çalışmalarına 
ilişkin özel bir teşkilat söz konusu olmamıştır. Sadece, vergilendirme düşüncesiyle, çeşitli tarihlerde, mirî 
arazinin yoklama ve yazımı yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayan bu yazımlar, kuyudu hakanî 
veya kuyudu kadime, adı verilen defterlere geçirilmiştir. 
 
Defteri Amire Kalemine teslim edilen söz konusu defterlere dirlik sahiplerinin adları yazılır, dirlik sahibinin 
bizzat mühürleyerek tasarruf hakkını devrettiği, köylüye verdiği senetlere de, sipahi senedi, zaim senedi, tapu 
temessükü gibi adlar verilirdi. Adı geçen senetler, üzerindeki mührün doğruluğu ispatlandığı takdirde, bugün 
dahi mülkiyet hakkını ispat eden belgelerden sayılmaktadır. 
 
1847 yılında, ilk olarak Defteri Hakanî Teşkilatı kurulmuş ve tapu işleri devlet eliyle yürütülmeye başlanmıştır. 
Bu arada, 1858 tarihli Arazi Kanunu kabul edilmiş; ama, bu kanunla, tapu işlerini yürütme görevi, mal 
memurlarına verilmişti. 1874 yılından sonra ise, bu işleri yürütme yetkisi tapu memurlarının olmuştur. Ancak, 
arazilerin zabıt defterlerine kaydına, arazi sahiplerinin isminden hareket edilmiş; yani, aynî haklara aleniyet 
kazandırma bakımından yetersiz olan kişisel kayıt esası benimsenmiştir. 1874 yılında kabul edilen Emlak-i Sırfa 
Nizamnamesiyle birlikte mülk arazinin de yazılmasına başlanmış ve maliklere Defteri Hakanî İdaresi tarafından 
tapu senedi verilmesi öngörülmüştür. 
 
Ayrıca, 1833 yılından itibaren mülk arazinin yazılmasına da başlanmış ve bunlar emlak, yoklama ve emlak daimî 
defteri adı verilen defterlere kaydedilmiştir. 
 
Türkiye'de teknik anlamıyla kadastro çalışmalarına ilk başlama tarihi ise, 1912 yılıdır. 5 Şubat Tarihli Emvali 
Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanunu Muvakkat ile, ülke içindeki taşınmazların, hem 
sınırlandırılması, hem de hak sahiplerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Konya'nın Çumra İlçesinde deneme 
niteliğinde yapılan bu çalışmalara Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilmiştir. Cumhuriyet döneminde 
kadastro çalışmalarına 1924 yılında 474 Sayılı Kanunla başlanılmış; Kars ve Artvin illeriyle, bazı ilçelerde 
çalışmalar yapılmıştı. 
 
Tapu tahriri olarak adlandırdığımız bu çalışmalarda arazinin krokisi düzenlenmekle yetinilmiştir. Ülkemizde 
gerçek anlamda kadastro, 1925 yılında, 658 Sayılı Kanunla Tapu Müdüriyeti Umumisine bağlı olarak kurulan 
teşkilat tarafından yapılmıştır. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa illerinde yapılan bu çalışmalarda günün 
imkanlarına göre nitelikli denilebilecek kadastro haritaları üretilmiştir. 
 
Gerçek ve modern anlamda kadastro faaliyetini başlatan kanun, 1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanunudur. Buna ilave olarak 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu kabul edilip, yürürlüğe 
sokulmuştur. Her iki kanunun uygulaması da 21.6.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun kabulüne kadar 
devam etmiştir. 
 
12.10.1987 tarihinden beri, kadastro çalışmalarında, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu uygulanmaktadır. Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili 9 adet yönetmelik vardır. 
 
Tapu sicili sisteminin, kendisinden beklenen yararlan tamamen sağlayabilmesi için, ülke kadastrosunun 
tamamlanması şarttır. 3402 Sayılı Kanunun bu amaca bütünüyle uygun düştüğünü söylemek mümkün değildir. 
Maddelerin pek çoğu istenilen anlamı yeterince ifade edememektedir. 12 nci maddenin beşinci fıkrasında olduğu 
gibi anlamsız hükümler vardır; özellikle ormanlara ilişkin tespitleri düzenleyen hükümler, aralıklarla, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmişlerdir. 
 
Tapusuz taşınmazlar üzerinde zilyetlikle hak iktisabını düzenleyen 14 üncü maddede sayılan belgelerden vergi 
kaydına, 31.12.1981 gibi oldukça yeni bir tarihin seçilmesi, Hazine arazilerinin fertlere intikali gibi olumsuz bir 
sonuç yaratmıştır. İhya müessesesini yeniden ihya etmenin isabetli olup olmadığı da tartışılabilecektir. 



 
Kadastro mahkemesinin, belirli şartlar altında, ölü kişi adına dahi tespit kararı verebilmesi ise, ayrı bir eleştiri 
konusudur. 
 
İnsanlık tarihinde, yerleşik hayata geçişle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma düşüncesi ve mücadelesi 
başlamıştır. İçinde bulunulan tarihsel dönemin şartlarına göre toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz 
mülkiyetin edinilmesi konularında, bilinebilen eski yazılı kurallarda hukukî düzenlemeler getirilmiştir. 
 
Tarihin hangi döneminde olursa olsun, taşınmaz mal, ekonomik ve toplumsal yaşamda en önemli unsur 
olmuştur. Bu nedenle, toplumsal barış ve sosyal düzenin sağlanması amacıyla, kişilerin mülkiyet haklan ve bu 
hakların kullanılması, devlet tarafından bir düzen altına alınmıştır. 
 
Kadastro, yalnız kişilerin değil, kanunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan, Kamu ve toplum 
yararına bir mülkiyet anlayışından kaynaklanan, ülkenin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun kullanımını 
amaçlayan, yaşayan, dinamik bir hizmettir ve giderek, kadastro, bilgi sistemine dönüşmektedir. 
 
Ekonomik hayatta, sabit sermaye olan taşınmaz mallar, aynı zamanda bir servet kaynağıdır. Böylesine önemli 
olan taşınmaz malın mülk edinilmesi, üzerinde aynî haklar tesisi ve bu hakların güven içinde yürütülmesi 
zorunludur. 
 
İşte, bu zorunluluk nedeniyle, tapu işlemlerinin yapılmasında kişilerin uğramış oldukları zararların tazmininden, 
devlet, kendisini sorumlu tutmaktadır. Diğer bir anlatımla, bu hizmet, devletin sorumluluğu altında 
yürütülmektedir. 
 
Türkiye'de, toprak mülkiyetinin kutsallığı, vatandaşımızın mülkiyetinin tescil edilmesi işlemlerinde, tapu ve 
kadastro hizmetlerine elbette büyük önem verilmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve son yıllarda tapu kadastro 
hizmetlerinin yeni teknik imkanlarla ve yeni yasal düzenlemelerle hızlandırılması, bu konuya verilen önemin bir 
göstergesidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut bütçe imkanlarıyla 1992 yılında programa alınan kadastro ve 
harita hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve kadastroda belirlenen hedefin üstünde bir üretim yapılması 
memnuniyet vericidir. 
 
Modern devlet olmanın şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı, modern tapu sicillerinin 
tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlanarak, tesis kadastrosunun tamamlanması için 
tedbirler alınmalıdır. Toprağa ilişkin tüm sorunlarla doğrudan alakalı olan kadastronun, Altıncı Planda 
öngörüldüğü biçimde, 10 yılda bitirilmesi hedefi de gözetilerek, kadastro bilgi ve belgelerinin, kırsal alan 
düzenlemelerinde, imar, planlama ve uygulama faaliyetlerinde ve her tür projelendirme çalışmalarında 
kullanılabilecek nitelik ve içerikte üretimi sağlanmalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bilgisayara dayalı hizmetlerin yürütülmesi, memnuniyet verici bir 
seviyededir. En kısa sürede, Türkiye çapında uygulamaya geçilmesi en samimi temennimizdir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yürütülen önemli projeleri (takbis, yüzey ağı oluşturma projesi, uydu 
ölçmeleri) içtenlikle destekliyor, bu konudaki başarılarının devamını diliyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 1987 yılında yürürlüğe giren döner 
sermaye işletmesince, tapu ve kadastro hizmetlerinde modern arşivin kurulmasına yönelik olarak başlatılan tapu 
işlem föyü uygulamasını, ayrıca kadastro sonrası değişiklik hizmetlerinin hızlandırılması ve niteliğinin 
artırılması amacıyla, döner sermaye işletmesi aracılığıyla yapılmasının uygulamaya konulmasını takdirle 
karşılıyoruz. 
 
Bu çalışmalarla sağlanacak kaynakla, tesis kadastrosunun tamamlanması yanında, çalışmaların niteliğinin 
artırılabileceğine ve tapu kadastro hizmetlerinin yaşatılması, güncel tutulması, istenildiğinde modern bir biçimde 
hizmete sunulması imkanlarına kavuşabileceğimize inanıyoruz. 
 
Artık, ülkemizde, birçok alanlarda olduğu gibi, tapu kadastro alanında da gündem değişmektedir. Bilgi toplumu 
olma yolunda yeni ve öncü adımlar atılmaktadır. Kent bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi gibi çalışmaların temelini 
oluşturacak olan tapu kadastro sisteminin ilk adımlan atılmaya başlanmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte bu 
çalışmalar da gelişecektir. 



 
Tapu çalışmalarına gelince: 
 
Tapu sicil müdürlüklerinde, işlerin basitleştirilmesi yoluyla, tapu işlemlerinde büyük bir kolaylık ve sürat 
sağlanmış, aracılar ortadan kaldırılmıştır. Taşınmaz malların mirasçılar adına intikal işlemleri basitleştirilmiştir. 
Çeşitli yasal düzenlemelerle, idarî ve vergi yönünden kolaylıklar 
sağlanmıştır. 
 
İşgücü yüksek olan tapu dairelerinde, bilgisayar kullanılarak, kısmî otomasyona geçilmiştir. 
 
Tapu sicilleri üzerinde çeşitli nedenlerle meydana gelen hataların, büyük ölçüde idarî yoldan düzeltilmesi 
sağlanmıştır. Böylece, vatandaşların mahkemelere gitmesi, gereksiz yere masraf ve zaman kaybetmeleri, tapu 
sicil müdürlüklerinin gayretli ve başarılı çalışmalarının sonucunda önlenmiştir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; il ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki yerlerin kadastro çalışmalarına 
1950 yılında başlanmış, günümüze kadar 20 614 köyün kadastrosu tamamlanmıştın Halen 1 072 köyde 
çalışmalar devam etmektedir. 1992 yılında DPT Müsteşarlığınca hedef olarak verilen 5 bin kilometrekarelik 
alanın üzerinde, 6 bin kilometrekarelik kısmın kadastrosu bitirilmiştir. Planlanan hedef dışında, ilgililerin talebi 
üzerine, 263 749 parselde ölçü ve uygulama işinin, ayrıca 2981 sayılı İmar Affı Kanunu ile ilgili 10 074 dönüm 
alanın-, ölçümünün yapıldığı belirlenmiştir. Başlangıçtan bugüne kadar 246 828 kilometrekarelik kırsal, 31 289 
kilometrekarelik kentsel alanda kadastro çalışmalarını başarıyla yürütmüş olmasını takdirle karşılıyoruz. 
 
BAŞKAN- Sayın Yavuz, süreniz dolmak üzere; lütfen toparlayın ve bitirin. 
 
MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
 
Diğer taraftan, kadastro teknik çalışmalarında özel sektör imkanlarının da kullanılması son derece verimli bir 
çalışmadır. 
 
Proje çalışmaları: 
 
Tapu kadastro bilgi sistemi projesi: Tapu kadastro çalışmalarında otomasyonu ve bilgilerin bilgisayar ortamında 
değerlendirilerek güncel tutulmasını sağlamak üzere, bilgi sistemi oluşturma çalışmalarına devam edilmesi iyi 
gelişmelerdir. 
 
Ankara bölgesi için tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturulması amacıyla, pilot proje uygulaması olarak, mal 
sahipleri sicili otomasyonuna başlanmıştır. Bunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasını özellikle bekliyoruz. 
 
Güneydoğu Anadolu Projesi içinde, baraj, sulama ve kamulaştırma sahalarında kadastro çalışmalarının büyük bir 
kısmı tamamlanmıştır. Bu da, başarılı çalışmaların bir sonucudur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışmalarıyla ilgili DYP Grubu olarak bazı önerilerimiz olacaktır: 
 
İş hacminde büyük artış gösteren yerlere yeni kurulan ilçelerin personel ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi 
gerekir. 
 
Ülke kadastrosunun 10 yılda bitirilmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar sağlanmalıdır. 
 
Bilgisayar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmeli ve ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. 
 
Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personele malî tazminat 
verilmeli, ayrıca kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, bu görevlerde 
çalışan teknik personelin özel hizmet ve arazi tazminatları artırılmalıdır. 
 
Sözlerimi bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personeline, başarılı çalışmalarından 
dolayı tebriklerimi sunar, 1993 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olması dileklerimle, şahsım ve Grubum adına saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, buyurun. 



 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 malî yılı 
bütçesi içinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini açıklamak için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu sebeple, Yüce Meclisi Grubum ve 
şahsım adına saygılarımla selamlarım. 
 
Tapu ve kadastro çalışmalarının önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
aslî vazifesi, harita ve kadastro çalışmalarını yapmaktır. İnsanların toprakla ilişkileri geçmişle başlar, uygarlıkla 
gelişir. Toprak mülkiyetine ve mülkiyete ilişkin bazı hakların kurulmasıyla, bunların kayıtlarına, en ilkel 
durumlarıyla ilk uygarlıklardan beri rastlanmaktadır. 
 
Kadastro, başlangıçta, toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla, zamanın üretim kaynağı olan tarım 
topraklarında, adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için düzenlenmiş bir kamu hizmetidir. 
 
Kadastronun, bunun yanında, taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde 
kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bugün, kadastronun gücü, önemi ve yararı artmış, kadastro, araziye yönelik her türlü araştırma, planlama ve 
projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulamasında vazgeçilmez 
bir araç özelliğini kazanmıştır. 
 
Özgürlük, eşitlik, güvenlik ve mülkiyet, toplumsal yaşamda bireyin, mutlak vazgeçilmez hakkıdır. 
 
Mülkiyet hakkı, Anayasanın 35 inci maddesiyle garanti altına alınmıştır ; "Madde 35- Herkes mülkiyet ve miras 
hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının 
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz topraklarının önemli bir bölümünün,-üzülerek belirtelim ki- 
kadastrosu henüz yapılmamıştır. Bunun yanında, yargıda ihtilaflı olan davaların büyük bir kısmı, 
gayrimenkullerle ilgilidir, Birçok davanın konusu gayrimenkul olunca, bu davalar uzun sürmekte. Davaların 
uzamasının bir nedeni de, zamanında kadastronun yapılmayışıdır. Tapusu olmayan gayrimenkullerin sahipleri, 
istediği gibi tasarruf yapamamakta; malını, mülkünü ipotek edip, onun varlığından yararlanma imkanından 
yoksun kalmaktadır. 
 
Bütün bunlar göz önüne alınarak, taşınmaz mal sınırlarının saptanıp, işaretlenmesi, sahiplerinin belirlenmesi ve 
kayıtlarının tutulması; kısaca, kadastronun yapılması gerekir. Böylece, toplumda bu tür anlaşmazlıklardan doğan 
kavga, kin, toplumsal gerilimin ve patlamanın büyük oranda önüne geçilmiş olur kanısındayız. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 milyon tapu işlemiyle, 1 milyon parselin kadastrosunu 
gerçekleştirerek, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza hizmet sunmaktadır. Bu yolla, devlete önemli bir gelir 
sağlamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 yılında 2 milyon 500 bin adet işlem yapması 
beklenmektedir; karşılığında da yaklaşık 1 trilyon 400 milyar lira civarında Hazineye gelir getireceği tahmin 
edilmektedir. 
 
Köy Hizmetleri, Orman, DSİ, Afet işleri, Karayolları ve benzer kuruluşların kadastro taleplerinin birinci 
öncelikle ele alınması ve bitirilmesi, ülke menfaati bakımından önemlidir. Kadastro çalışmaları, başlangıcından 
bugüne kadar, kentsel alanda yüzde 93,2, kırsal alanda ise yüzde 62,9 oranında tamamlanmıştır: İşte bu oran 
göstermektedir ki, daha uzunca bir süre kadastro çalışmaları yönünden insanlarımızın rahatsızlığı devam 
edecektir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1992 bütçesi toplam 766 milyar 300 milyon Türk Lirasıdır. Aynı Genel 
Müdürlüğümüzün 1993 yılı bütçesi ise, 1 trilyon 217 milyar 500 bin Türk Lirasıdır. Artış oranı yaklaşık yüzde 
58,9'dur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tahmini geliri ise, 1 trilyon 400 milyar Türk Lirasıdır. Hiç 
olmazsa, bu Kurumun kendi gelirinin tamamının bu Kuruma verilerek, bu konudaki çalışmalara hız verilmesi 
gerekirdi görüşündeyiz. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro, yaşayan bir hizmettir. Gerek tapu kadastro hizmetleri, gerekse bu 
hizmetlerin yürütüldüğü yerleşim birimlerinin modernleştirilmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye 
getirilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne her türlü parasal desteğin sağlanması gerektiği 
inancındayız. 



 
Tapu dairelerinde işlemlerde bir yenileşme olmuştur, bu inkar edilemez; ama, bunlarla yetinilmemeli, 
insanlarımız, tapu dairelerinde "bugün git yarın gel" anlayışından mutlaka kurtarılmalıdır. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde birçok önemli projelerin başlatıldığını biliyoruz. Bu projelerin bir an önce hayata 
geçirilmesini temenni etmekteyiz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu personeli kendisinin eğitip yetiştirmesini, gerektiğinde 
teknik eleman ihtiyacı duyan diğer kuruluşlara destek vermesini de olumlu buluyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yerel yönetimlerle ortak proje uygulamalarına hız vermesini 
dilemekteyiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleriyle yürütmekte 
bulunduğu tapu kadastro bilgi işlem projelerini çağdaş ve verimli olarak görüyor ve kutluyoruz. Bu 
uygulamaların diğer büyük şehir belediyelerini de kapsamasını yürekten diliyoruz. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu sicilleri üzerinde de çeşitli nedenlerle meydana gelen hataların 
düzeltilmesi sağlanmalıdır. Taşınmaz mallarda mirasçılara intikal eden işlemler basitleştirilmelidir. Böylece, 
yurttaşlarımızın gereksiz yere mahkemelere başvurmaları ile gereksiz masraf ve zaman kaybı önlenmiş olur 
kanaatindeyiz. 
 
Sayın milletvekilleri, ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesi hedef alınmalıdır. Bilgisayar destekli otomasyon 
çalışmalarına öncelik verilmeli ve bu çalışmalar olanaklar ölçüsünde yaygınlaştırılmalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde meslek yüksekokul mezunu tapu kadastro teknikerleri 
bulunmaktadır. Bu teknikerlerin, kurum bünyesinde teknik hizmetler sınıfında çalışmaları gerekirken, genel idarî 
hizmetler sınıfında çalışmaktadırlar. 1992 tarihinde yayımlanan 3795 sayılı Kanunda Bazı Lise, Yüksekokul ve 
Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilatında, genel idarî hizmetler sınıfında çalışan meslek yüksekokulu mezunu tapu kadastro 
teknikerlerine, teknikerlik unvanının verilmesiyle, sayıları yaklaşık 500 olan bu teknik elemanların 
mağduriyetlerinin giderileceğine inanıyoruz. 
 
Sözlerimin başında belirttiğim gibi, kadastro çalışmalarının bitirilmesinde sonsuz yararlar mevcuttur. 
 
Bu nedenlerle, dağda, taşta, kırda, ormanda kadastro çalışması yapan tüm personele, ulusumuza Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürlük yöneticilerine bu Genel Müdürlük bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, saygılar sunarım.(CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
 
Refah Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Sayın Cemil Tunç, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
 
RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Devletin birinci görevi, vatandaşının çanını korumaksa, ikinci görevi de malını korumaktır. Malın en değerlisi de 
gayrimenkuldur, yani topraktır. İster kentte, ister köyde yaşasın, kişinin önem verdiği husus mal edinmektir; 
çünkü, kişinin, yarınına güvenle bakmasını temin eder. İşte, bireyin, yarınına güvenle bakmasını temin eden 
malının, taşınmazının güvencesi devlettir. Devlet, vatandaşının en kutsal hakkı olan mülkiyet hakkına sahip 
çıktığı müddetçe, vatandaşı nezdinde güvenilirliğini artıracaktır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her köşesinde milyonlarca 
vatandaşımıza çok önemli hizmetler veren bir kamu kuruluşudur. Tapu kadastro, kent planlanmasında, toprak 
düzenleme ve projelerinin uygulanmasında, kalkınma planlamasında vazgeçilmez bir birimdir. Bugünkü 
tapulama hizmetleri 1947 yılında yürürlüğe giren bir kanunla başlar. Kadastro teşkilatı ise 1925 yılında 625 
sayılı Kanunla kurulmuştur.1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapılmış olup, merkez 
ve taşra teşkilatları bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
 
1992 yılında, Devlet Planlama Teşkilatının hedef olarak verdiği beş bin kilometrekare alanın kadastrosunun on 
ayda bitirilmesini ve hedeflenenin üzerine çıkarılmasını takdirle karşılıyor, ilgilileri kutluyorum. Ayrıca, kısmen 
de olsa, bilgisayar kullanarak otomasyona geçilmesi sevindirici bir gelişmedir. Çok kısa zamanda, teşkilatın 



tümüyle bu sisteme geçmesini, Tapu Kadastro modern arşivin kurulmasını, çağa yakışır bir çalışma ortamına 
kavuşturulmasını gönülden arzuluyorum. Bu hizmetlerin verimliliğini artırmak için, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, teknik eleman, araç-gereç yönünden takviye edilmeli, modern teknolojiyle mutlaka donatılmalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, taşra yönetmeliğinin çıkmaması ve personel hareketlerini düzenleyen 
bir atama, görev ve yetki yönetmeliğinin olmaması çok çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Koordineli bir 
harita birliği temin edilememiştir. Her kurum, kendi görev alanında harita üretmektedir. Halbuki, tek elden 
üretilmesi gerekir. Aksi takdirde, sıkıntılar giderilemeyecek, daha da büyüyecektir. 2859 sayılı Kanun ile 2644 
sayılı Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğü günün şartlarına uyarlanmak ve günün şartlarına cevap verecek duruma 
getirilmelidir. 
 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesine göre yapılan ödemenin, tapu sicil müdürlüklerine de 
yansıtılması ve Gelir Vergisi kesilmemesi yönünde iyileştirilmeye gidilmelidir. 
 
Ayrıca, tapu sicil müdürlüklerine yüklenen ağır sorumluluk hafifletilerek, müdür yardımcılığı ve şef kadrolarının 
ihdası, bazı yetkilerin devredilmesi ve müdür yardımcısı ve şef kadrolarında çalışanların, diğer kurumlarda 
çalışanlarla aynı statüye kavuşturulması kanaatimce uygun olacaktır. 
 
Ülke kadastrosunun on yılda bitirilmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar mutlaka sağlanmalıdır. 
Tapu sicil müdürlüklerinde çalışan, sicillerin tutulmasından sorumlu personele tazminat verilmelidir. 
 
Hazineye ait çok miktarda arazi boş durmaktadır. Devlet bu arazilere sahip çıkmayınca, bazı çevreler, buraları 
farklı yollarla gasp etmektedirler. Basından, televizyondan, arazi ve arsa mafyasının büyük şehirlerdeki terörünü 
duymayanımız yoktur, işte, bu arazileri işgalden kurtarmak için, vatandaşa dağıtmalı; hiç olmazsa, ülke 
ekonomisine bir katkısı olsun, ileride doğuracağı sıkıntılara da fırsat verilmemiş olsun. Yine, orman özelliğini 
kaybeden kırsal araziler de, adil bir reform uygulanarak dağıtılmalıdır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu sicil müdürlüklerinin, yaptıkları işlem karşılığında aldıkları harç çok 
düşüktür. Çünkü, bu harçlar beyan esasına göre alınmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, arsa veya arazi alınıp 
satılırken, bunlar, olduğundan çok düşük bir değerle beyan edilmektedir. Bunun önüne geçmek için, önceden, 
ilgililerden oluşan bir komisyon tarafından bu arazi, arsa veya binaların asgarî değerinin tespit edilmesinde çok 
büyük fayda olacağı kanaatini taşıyorum. Belediye veya ticaret odalarının; metrekaresini 200 bin lira olarak ilan 
ettikleri yerlerin, 10- 15 bin liradan beyan edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğer bunun önüne geçilir, adil bir 
tespit yapılırsa, Tapu Kadastronun Hazineye yapacağı katkı 1,4 trilyon değil, belki 10 trilyon olacaktır. 
 
Tapu sicilleri üzerinde meydana gelen hataların düzeltilebilmesi için asliye hukuk mahkemelerine 
başvurulmaktadır. Mesela, adamın adı Mehmet'se ve tapu siciline de "Memet" olarak geçmişse, bu hatayı 
düzeltmesi için mahkemeye gitmek zorundadır. Böylesi küçük bir hatayı dahi mahkemeye götürdüğümüz zaman, 
zaten iş hacmi belli olan mahkemelerin ne derece meşgul edildiğini, vatandaşa da ne derece sıkıntı verildiğini 
hepimiz biliyoruz. Bu tür hatalar, mahkemeye gitmeden, idarî yollarla halledilirse, hem mahkemelerin iş 
yoğunluğunu hafifletmiş, hem de vatandaşlarımızı çeşitli sıkıntılardan kurtarmış oluruz. Bunun için, 3402 sayılı 
Kanunda küçük bir değişiklik yapmak yeterlidir. 
 
3402 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, belediye sınırları içinde kalanlarla, belediye sınırları 
dışında kalanlar arasında, yani, köylerle şehirler arasında bir farklılık meydana gelmiştir. Daha önce 766 sayılı 
Tapulama yasasına göre kadastrosu yapılan köylerde oturanlar, sulu ve susuz arazilerdeki azamî miktarlar 
yönünden mağdur oldular. Bu mağduriyet de mutlaka giderilmelidir. Ayrıca, senetsizden, zilyetlikle tapu 
tescilinde miktar sınırlandırması kaldırılarak, zilyetliğini ispat eden herkese arazisinin tapusu verilmelidir. 
 
Değerli arkadaşlar, yine, Medenî Kanuna göre açılan tescil davaları da mahkemelerin iş hacmini artıran bir başka 
husustur. İki şahitle, bir de bakmışsınız mülkiyet hakkınız başkasına geçmiş; yeniden mahkeme; bir türlü sonu 
gelmiyor... Bildiğim öyle davalar var ki, ben daha doğmadan başlamış, hala devam ediyor; herhalde bu davalar 
kuşaklar boyu da devam edecektir. Zavallı köylü, ekmeğini zor kazanırken, bir de avukat parası, harç parası, 
keşif parası, takip parası vermekten nefesi tükeniyor. 
 
Maddî zorluklar bir yana, bildiğim öyle davalar var ki, onlarca insan öldürülüyor; kin, nefret, husumet neticesi 
herkesin hayatı zehir oluyor, nice ocaklar sönüyor... Doğuda bu tür davalar, ne hikmetse, bir türlü 
sonuçlandırılamıyor. 
 



Bu nedenle, özellikle doğuda kadastro çalışmalarına öncelik ve hız verilmeli, bunun için yeterli ödenek 
ayrılmalıdır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son olarak İmar Yasasının 18 inci maddesinden bahsetmek istiyorum. 18 
inci madde aynen şöyle : "imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri, veya diğer 
hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait 
bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, 
hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yapmaktır 
belediyeler yetkilidir." 
 
Değerli arkadaşlar, belki bu kanun çok iyi niyetlerle hazırlanmıştır; ancak, bu kanunun uygulanması, Adeta her 
şeyi berbat etmiştir. Çok iyi olabilir; ancak, şöyle bir söz var: "İyi kanunlar, kötü uygulayıcının elinde kötü; kötü 
kanunlar da iyi uygulayıcının elinde iyi olur." 
 
Bu kanun, belediyelere bazı yetkiler veriyor, hem de çok büyük yetkiler veriyor; fakat, bazı belediyeler, bunu, 
bile bile kötüye kullanıyorlar. Bu yetki, Adeta halka işkence yapmak, eziyet vermek, halkı kasten biribirine 
düşürmek, düşman yapmak için kullanılmıştır. Yapılaşması bitmiş, parselasyonu yapılmış yerlere bu kanunun 
uygulanması büyük bir haksızlık ve ilkelliktir. 
 
Değerli arkadaşlar, Yüce Heyetinize bir iki örnekle bilgi arz etmek istiyorum. Elazığ Merkez Köyü Harput, ada 
no 110, parsel no 4, metrekaresi 250. Bakınız, 250 metrekarelik bir arsa, şüyulandırma neticesinde nasıl 
oluşturulmuş, arz etmek istiyorum: Bu arsa 6 hisseye bölünmüş; birine 101 metrekare, birine 7 metrekare, birine 
13 metrekare, birine 20 metrekare, birine 13 metrekare, birine de 96 metrekare olarak dağıtılmış. 
 
Bir başka örnek: Yine Harput mevkii. Bakınız, 397 metrekarelik bir parsel 21 kişiye nasıl bölüştürülmüş: 2400/4 
hisse 2400/20, 2400/587 ve benzeri şekilde 21 parçaya bölünmüş.  
 
Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Arsasının beyannamesini vermeye gittiğinde bir de bakıyor ki, 21 tane ortak 
çıkmış! Nereden çıktı bu kadar ortak? Bunu kimse bilmiyor... Aralarında 10 kilometre uzaklık bulunan iki arsada 
şüyulandırma yapmak, insafa sığar mı? Yetkililer ve belediye defaatla ikaz edildiği halde, bu hususta hiçbir 
çalışma yapılmamış, hiç kimse tarafından hiçbir önlem de düşünülmemiştir. Böyle bir uygulamaya, ne kapitalist, 
ne komünist, ne de ilkel bir toplumda rastlamak mümkün değildir. 
 
Yine başka bir tapu: 862 metrekarelik arsa 19 kişi arasında bölüşülmüş. Ne yapıyorum? Şüyulandırma 
yapıyorum. Böyle şüyulandırma olur mu? 
 
BAŞKAN- Sayın Tunç, süreniz dolmak üzere, lütfen bitiriniz. : 
 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)- Çok teşekkür ediyorum. Bağlıyorum Sayın Başkan. 
 
Böyle uygulamalara, inanıyorum ki, Sayın Bakanım el koyacak ve bu tür haksızlıkları ortadan kaldıracaktır. 
 
Bütçemizin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
 
SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 
 
Tapu teşkilatının kurulmasıyla, taşınmaz mallarla ilgili düzenlemeler 1847 yılına kadar o günün şartlarında ayrı 
idareler tarafından yürütülürdü. O günün belgesi, şeriat mahkemesinden verilen bir hak veya bir sahiplik 
gösteren resmî vesika şeklindeydi. İnsanların varoldukları günden, zamanımıza kadar, mala sahip olma istekleri, 
can güvenliğinin yanında mal güvenliğini de aramalarına neden olmuştur. Bu nedenle, insanların toprakla olan 
ilgi ve ilişkileri, devlet hayatından önce başlamış, devlet olgusunun gelişmesiyle, sosyal ve ekonomik koşulların 
etkisinde düzen altına girmiştir. 
 



Kadastro çalışmaları, 1912 yılında çıkarılan kanunla başlamıştır. Çıkarılan bu kanunla, ülkedeki bütün taşınmaz 
malların sınırlarının ve maliklerinin belli edilmesi, değerlendirilip, gelirlerinin gösterilmesi ve böylece çok yönlü 
bir çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. 
 
Uygulama, bugünkü teknik şartlarda olmamakla beraber, o günün şartlarına göre tutulan kayıt defterlerinde her 
taşınmaz mala ayrı sayfa tahsisi, şimdiki tapu kütüğüne, bir ölçü olmuştur. 
 
Yüce Atatürk’ün, Cumhuriyeti kurmasıyla, 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilip, 4 Nisan 1926 tarihinde 
yürürlüğe giren, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle, bugünkü demokratik dünyanın kabul ettiği şahsın hukuku, 
aile hukuku, miras hükümleri kabul edilmiştir. 1951 yılında da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 5840 sayılı 
Kanunla, Adalet Bakanlığından alınarak, Başbakanlığa bağlanmıştır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman vasfını kaybetmiş arazilerin, acilen, orman kadastrosu tarafından, 
orman sınırları dışına çıkarılması ve bu arazilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla hak 
sahiplerine teslimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde, orman köylüsüyle devlet arasındaki sürtüşmeler daha da 
büyüyecek ve on milyonu aşkın orman köylüsü, bir taraftan geçim sıkıntısıyla, bir taraftan da devletle mücadele 
edecektir. Bu toprakları orman bölgesindeki köylülerimize vererek, ormanı sevdirip, hiç olmazsa, onları üretime 
kazandırıp, kırsal alandan şehirlere göçü, bir nebze de olsa önleyebiliriz. 
 
Özellikle ormanlarda açılan alanlar, bir an önce dikim alanı haline geçirilemediği için, belirli bir süre sonra 
erozyonla zaten buradaki topraklar verimlilikten uzaklaşmaktadır. Ülkemizdeki kadastro çalışmalarının on yılda 
bitirilmesini hedef alan ana plandaki kaynaklar, bütçeden karşılanmalıdır. Kadastro çalışmaları için gerekli olan 
modern teknolojiyle ilgili donanımlar temin edilmeli; ayrıca, tesis kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için, 
özel sektör imkanlarından da faydalanılmalıdır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, gerçekten, bütçemize de ciddî 
katkıda bulunan bir Genel Müdürlüğümüzdür. 1993 yılında da 2,4 trilyon gibi bir rakamı hedeflemesi 
sevindiricidir. Bunu ne kadar işler hale getirirsek, ülkemizin millî ekonomisine o kadar kazanç sağlamış oluruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri, toplumun ve çağın artan ihtiyaçlarının gerektirdiği 
hizmetleri karşılamak amacıyla, 26 Eylül 1984 tarih ve 3045 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 1987 
yılında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesiyle, farklı uygulamalara son verilmiştir. 
 
Bugün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü, 975 tapu sicil müdürlüğü, 277 kadastro 
müdürlüğü, 159 kadastro şefliği olmak üzere, 1 426 kuruluş olarak, tüm yurtta görevini, mevcut bütçe 
imkanlarıyla, en iyi şekilde yürütmektedir. 
 
Başlangıçtan bugüne kadar, ülkemizde kırsal alanda 248 540 kilometrekarelik, kentsel alanda ise 31 568 
kilometrekarelik alanda tesis kadastrosu çalışmaları bitirilmiştir. Kalan miktar, 136 802 kilometrekare olup, bu 
alanlar daha çok dağlık ve ormanlık bölgelerdedir. Bu bölgelerdeki orman kadastrosunun bitirilmemiş olması, 
orman köylüsünün mağduriyete uğratılmaması amacından kaynaklanmıştır. Bugün artık, tesis kadastrosunun bir 
an önce bitirilmesi amacından çok, mülkiyet bilgilerini içeren bir bilgi sisteminin kurulması hedef olarak 
alınmalıdır. 
 
Kadastro, topraktan adil ve düzenli bir şekilde yararlanılması ve vergi alınabilmesi için doğmuş bir kamu 
hizmetidir. Kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların sınırları, sahipleri ve nitelikleri zaman 
İçerisinde değişir. Bu dinamik yapı, izlenerek, güncel hale getirilmezse tapu ve kadastro bilgileri eskir ve 
değerini yitirir. Bu nedenle, kadastro çalışmaları, sürekliliği gerektirmektedir. "Kadastro, bittiği gün, yeniden 
başlar" özdeyişle açıklanan bu husus, kadastro hizmetinin, gelişen toprak- insan ilişkilerine uyum sağlamasının 
zorunluluğunu belirtmektedir. 
 
Günümüz teknolojisinin de uygulanmasıyla kadastro, yeryüzünde gelişmelerin ışığı altında yapılacak her türlü 
düzenleme için kaynak veri hazırlayan, verilere mega boyut kazandıran ve gerektiğinde yeryüzünün topografik 
yapısını kapsayan, ekonomisinin, hukukun, istatistiğin, yönetimin ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek dinamik bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. 
 
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye'de, Tapu ve Kadastronun bilgi arşivi, teknolojik durumu, üretimde 
ulaştığı tecrübe ve bilgi birikimi, çok amaçlı kadastro sistemine geçiş için uygun bir başlangıç oluşturmaktadır. 
Bu yeni düzenleme, güncelleştirme, harita üretme, çoğaltma ve arşivleme konularını da kapsamalıdır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda başlatılan çalışmalara hız ve destek verilmelidir. 



 
Harita yapan kurum ve kuruluşların eşgüdümü sağlanarak, bütün Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de 
sivil amaçlı harita yapan bir kurumun bulunmasına ihtiyaç vardır. Böylece, ihtiyaçlar ve kaynakların birlikte 
düşünülmesi ve planlanması sağlanacak ve aynı bölgelerde mükerrer harita yapımı ve kaynak israfı önlenecektir. 
Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut potansiyeli dikkate 
alındığında, bu amaç için en uygun kurum olduğu anlaşılmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesine engel olan 
yasalar varsa, bu yasalar da bir an önce kaldırılmalı ve Genel Müdürlüğümüze imkan verilmelidir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1992 yılında atılımlar içinde 
olmuştur; bunlara da kısaca değinmek istiyorum: 1992 yılında 5 000 kilometrekarelik alanın kadastrosunun 
yapımı programa alındığı halde, mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması yanında, sağlanan sevgi ve 
güven ortamı içinde, üretim elemanlarının, özveri göstererek yaptıkları çalışmalar sonucunda, kadastroda 8 000 
kilometrekarelik bir üretime ulaşılmıştır; gerçekleşme yüzde 160 olmuştur. Tapu ve kadastro hizmetlerinde 
düzenli bir arşiv sisteminin kurulması, otomasyon çalışmaları ile kadastro yapım hizmetlerinin hızlandırılmasına 
yönelik olmak üzere, ihtiyaç olan kaynağın sağlanması için, talebe bağlı bir kısım hizmetlerin, döner sermaye 
işletmesince yapılmasının uygulamaya konulmasını büyük bir atılım olarak görüyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu atılımla, klasik kuruluşundan, çağdaş kuruluşa geçme sürecini başlatmış 
bulunmaktadır. Çok kısa zamanda, bu kuruluşumuzun, vereceği hizmetlerle, vatandaşların devlete olan güvenine 
değerli katkılarda bulunacağına olan inancımı burada belirtmek istiyorum. 
 
Ülke düzeyinde hizmet veren bu kuruluşumuz, ilçe bazındaki birimlerine daha yakın destek sağlamak için 12 
bölge müdürlüğünü 15'e çıkarmıştır. Yetki devri de yapılarak, bölge müdürlüklerinin daha etkin hizmet vermesi 
sağlanmıştır. Eğitime de önem veren bu Genel Müdürlüğümüze, geleneksel ve uzun süreli hizmet içi eğitim 
yerine, 1992 yılında, personelin yeniliklere sürekli uyarlanmasını sağlamak amacıyla işbaşı eğitimi ve ayrıca 
personelin yerinde eğitimi için de yaygın eğitimi başlattığını memnuniyetle görüyoruz. Bu suretle, personelin 
kendini yenilemesi ve yenilikleri sürekli izlemesi sağlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, yurt içinde çeşitli eğitim 
kuruluşlarında 12 ve yurt dışında da 2 kişinin 1992 yılında eğitimi yaptırılmıştır. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde bilgisayar destekli donanımlar kullanılmakta ve bu hizmetlerdeki sayısal, sözel 
ve grafik bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi yönünde çalışmalar da sürdürülmektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; özellikle bilgisayar sistemi çok önemlidir. Çünkü, 1980 yılında 24 Ocak 
Kararları doğrultusunda alınan karar gereğince, serbest piyasa ekonomisinde, mal beyanı ortadan kalkmıştır, 
özellikle, vergi dışı kalan kazançların vergilendirilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, kurduğu 
bu bilgisayar merkezleri vasıtasıyla, Maliye ile ortak bir koordinasyon halinde, vergi dışı kalan, kazançlardan da 
vergi alma imkanını sağlayacaktır. 1992 yılında yoğunlaştırılarak sürdürülen bu çalışmaların, yaygınlaştırılması 
için bu Genel Müdürlüğe imkan verilmesini gerekli görüyoruz. 
 
Özel mülkiyet sistemine geçmeyi planlayan Rusya Federasyonu ve Türk cumhuriyetleriyle ikili görüşmelerin 
yapıldığını, bu ülkelere tapu ve kadastro konusunda eğitim ve uzman desteğinin verilmesine yönelik çalışmaların 
sürdürüldüğünü ve Azerbaycan'dan dört öğrencinin Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezinde eğitime başlatıldığını 
da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
 
Tapu ve kadastro konusunda köklü deneyimi olan bu kuruluşumuzun diğer Türk cumhuriyetlerine de değerli 
hizmetler vereceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum. 
 
Toplumsal barış ve sosyal düzenin sağlanması amacıyla, kişilerin mülkiyet hakları ve bu hakların kullanılmasını 
devlet adına yürüten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
çalışmalarında başarılar diliyor, 1993 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesinin kurumumuza ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar); 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Savaş. 
 
Gruplar adına son konuşmacı, Anavatan Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cenap Gülpınar'da. 
 
Buyurun Sayın Gülpınar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşlerimizi sunmak için 



söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilatlarındaki tüm sayın mensuplarını, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her tarafına hizmet götüren önemli 
kuruluşlardan biridir. Toprağa bağlı yatırımların gerçekleşmesi için, tapu ve kadastro hizmetlerinin en iyi şekilde 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Tapu ve kadastro, yurdumuzun kalkınma planlamasında, kent planlama ve 
uygulamasında, yönetimde, toprak düzenleme ve çeşitli bayındırlık projelerinin uygulanmasında vazgeçilmez bir 
araç niteliğindedir. Bu konuda bir inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin altyapısını, teşkil ettiği 
anlaşılacaktır. 
 
Ulaştırma, orman, sanayi ve ticaret faaliyetleri, kültür ve turizm, millî emlak, kredi teminatı, enerji ve tabii 
kaynaklar, harita üretimi, yargı, belediyeler, bayındırlık ve iskan gibi, sosyal faaliyetlere ve doğrudan halka 
yönelik hizmetler başlıcalarıdır. 
 
Türk toplumunda toprak-insan ilişkileri önemli bir yer alır. Tapu ve kadastro hizmetleri devletin teminatı altında 
ve vatandaşların tamamına yakın bir kısmını çok yakından ilgilendiren hizmetlerdir. Türk toplumu olarak bizler, 
toprak mülkiyetine çok önem vermekteyiz. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun her köşesinde, 
yılda ortalama 10 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet sunan bir kurumdur. Mülkiyet edinme hakkı, insanın 
hürriyetiyle ilgili diğer haklarla özdeşleşmiş gibidir. Demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de bu hak, devletin teminatı altına alınmıştır. 
 
Hızlı şehirleşme ve toplumun dinamik yapısına bağlı olarak hızlı kentleşme, arsa üretimini ve yapılaşmayı 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümünün temelinde de, güncel tutulmuş tapu ve 
kadastro bilgilerinin gerekliliği yatmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, toprak-insan ilişkilerini düzenleyen, 
toprakla ilişkili yatırım projelerinin ihtiyaç duyduğu, taşınmaz mülkiyetine ve konumuna İlişkin bilgilerin tam, 
güncel, doğru ve zamanında sunulması, en büyük ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde de, gerek tapu sicil müdürlüklerindeki ve gerekse kadastro müdürlüklerindeki 
bilgiler, bir bütün olarak bu ihtiyaca cevap verebilecek yeterli ve tek yasal kaynaktır. Bu ihtiyaç, kalkınma 
planlarında da ortaya çıkmaya başlamıştır. 
 
Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların azalmasına, mahkemelerdeki işlerin hafiflemesine 
ve yargının süratlenmesine imkan sağlayacaktır; 
 
Kadastro gerçekleşmesine bakıldığında, kentsel alanda yüzde 93, kırsal alanda yüzde 62 olduğu, ormanla ilişkili 
köyler çıkarıldığında ise yüzde 87'lere ulaşıldığı görülmektedir. 
 
Türkiye kadastrosunun bitirilmemiş olmasına rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil 
etmemesi ve birçok projelerde belirlenen zamandan önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bununla 
birlikte, bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu hizmetleri daha verimli yapabilmesi açısından 
desteklenmesi gerektiği inancındayım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde bulunan tapu arşivleri, Osmanlı ve halen Asya, Avrupa ve 
Afrika'da bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak büyük değer taşımaktadır. Bu kayıt ve belgelerin en iyi 
şekilde muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesi millî bir görevdir. Ayrıca, beşyüz yıllık yaşayan bir arşiv 
niteliğinde olan bu belgeler, birçok ekonomik, istatistik, tarihî ve kültürel nitelikler de taşımaktadır. Bu 
nedenlerle, bu belgelerin teknolojik imkanlar kullanılarak korunması ve kullanıma sunulması için gerekli destek 
sağlanmalıdır. 
 
Anavatan iktidarları döneminde başlattığımız, tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı çalışmaların devam 
ettiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması, en samimî 
temennimizdir. 
 
Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda 2,5 milyon tapu işlemi ve 1 milyona yakın 
kadastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, sadece tapu harçlarından yılda 1,5 trilyon civarında 
milli bütçeye gelir sağlanmaktadır. 1993 yılında bu miktarın 2,5 trilyon civarında olacağı beklenmektedir. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılan yatırımlar, sadece harç gelirleri dikkate alındığında bile, millî bütçeye 
birkaç kat olarak geri dönmektedir. Bütün bunlara karşılık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneklerin bu hizmetleri karşılayacak miktarda olmadığı inancındayız. 



 
Birçok il ve ilçede, tapu ve kadastro müdürlüklerinin, çok mütevazı yerlerde çalıştıklarını bizzat 
görmüşsünüzdür. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilmesi için ciddî 
tedbir alınmasına ihtiyaç vardır. 
 
Modern bir devlet olmanın şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı modern tapu sicillerinin 
tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlanarak, bunun bitirilmesi için tedbirler 
alınmalıdır. 
 
Bilgisayar çağını yaşıyoruz. Zamanımızda başlatılan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde bilgisayara dayalı 
hizmetlerin yürütülmesi, memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, bunların yeterli bulunmadığını da 
ifade etmeye mecburum. Bilgisayara dayalı modern teknolojinin uygulanmasına en müsait alanların başında, 
kadastro hizmetleri gelmektedir. Bu teknolojinin, Türkiye çapında uygulamaya geçirilmesinin zamanı gelmiştir. 
Gerekli donanım ve yazılım, bir an önce sağlanmalıdır; aksi takdirde, günün teknolojisinin gerisinde kalınır; ki, 
bu da arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin kalkınması için hayatî projelerin başında gelen GAP kapsamında 
sürdürülen toplulaştırma ye arazi düzenlemesi projeleri, yüzde 30, yüzde 40 oranında tapu ve kadastroyla 
ilgilidir. Özellikle, çalışmaların tamamlanmasından sonra, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne devredilecek olan 
mülkiyetle ilgili bilgilerin, yaşatılması ve güncel tutulması, büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, bizim 
Hükümetlerimiz zamanında başlatılan (GAPBİS) Güneydoğu Anadolu Projesi mülkiyet bilgi sistemi 
çalışmalarına önem verilmelidir. Bu projenin gerekli kaynak ayrılarak desteklenmesi ve hayata geçirilmesi, 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Esasen, bu tür projelerin, planlama ve hazırlık aşamalarından başlanarak, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüyle birlikte oluşturulması, çok daha yararlı olacaktır. Yapılan çalışmalara belli bir 
standart kazandırılması bakımından, bu çok önemlidir. 
 
Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, sürat ve iyileştirme görülmekte; ancak, bu hizmeti yürüten 
personelin yasal sorumluluklarına karşılık, maaşlarının çok az olduğu gözlenmektedir. Bir tapu sicil müdürünün 
yaptığı hatayı, ancak mahkeme düzeltebilir; doğacak zarardan, memurlar şahsen sorumludur. 
 
Hakları belirleyen ve mülkiyet hakkının güvencesi olan bu kurumun personeline, yeterli maddî destek 
sağlanmalı ve taşıdığı sorumluluğa uygun ödeme yapılmalıdır, önemli hizmetler yapan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden, hiçbir destek ve yardım esirgenmemelidir. Konuşmamın sonuç bölümünde, ilgili Sayın Bakana 
bazı önerilerimiz olacaktır, Bu önerilerimizi, şu şekilde sıralamak mümkündür: 
 
Ülkemizin kadastro çalışmalarının on yılda bitirilmesini hedef alan ana plandaki giderler, bütçeden veya teşvik 
fonundan karşılanmalıdır. 
 
Kadastro çalışmaları için gerekli olan modern teknolojiyle ilgili donanımlar temin edilmeli; ayrıca, tesis 
kadastrosunun istenen sürede bitirilmesi için, özel sektör imkanlarından da, artan bir şekilde, yararlanılmaya 
devam edilmelidir. 
 
Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları göz önünde bulundurularak, tapu sicilinde görevli personele sorumluluk 
tazminatı verilmelidir. 
 
Kadastro hizmetlerinin önemi ve çalışma koşullarının güçlüğü nedeniyle, kadastroda çalışan personelin arazi 
tazminatları artırılmalıdır. 
 
Sözlerimi bitirirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan tüm personele başarılar temenni eder, 
bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Gülpınar. 
 
Şahsı adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı; buyurun efendim. 
 
MUSA ERARICI (Konya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim. 
 
İnsanların toprakla olan ilişkileri devlet hayatından önce başlamış; devlet hayatının gelişimiyle, sosyal ve 
ekonomik şartların etkisinde, zamanla bir düzen altına alınmıştır. 



 
Ülkemizde, Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayıp, Kanunî Sultan Süleyman devrinde hız ve önem verilerek 
süren, Osmanlı İmparatorluğunun o zamanki sınırları içinde bulunan il, ilçe ve köylerde büyük arazi tahlilleri 
yapılmıştır. Bu tahlillere dayanarak tutulan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan tapu tahrir 
defterleri, bu gerçeği gösteren değerli ve tarihî belgelerdir. Bu belgelerin, bugün için, tarihî, kültürel, ekonomik 
ve sosyoekonomik açıdan çok büyük değeri bulunmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu kayıtlarının arşivlenmesinde önemli gelişmeler kaydetmiş ve modern 
teknoloji imkanlarını kullanmıştır. Tapu arşivinin düzenli tutulması ve istenilen kayıt ve belgenin çok kısa sürede 
bulunması, Genel Müdürlüğün kayıtlara verdiği öneme ve ciddî çalışmaya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu 
nedenle, bu konuda hazırlanmış olan projelere gerekli önem ve destek verilmelidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün-yasal görevlerini yerine getirirken- Türkiye'de mülk emniyetini 
sağlayan en önemli kuruluş olduğunu belirtmek isterim. Böylesine önemli bir kuruluşta çalışan personelin 
çalışma ve maddî imkanlarının iyileştirilmesi konusunda her türlü 
desteğin verilmesi gerekir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro hizmetlerini incelediğimiz zaman, şehirlerde yüzde 93,2; köylerde 
yüzde 62,9; orman köyleri hariç tutulduğunda yüzde 87 gerçekleşme olduğunu görmekteyiz. Her türlü parasal 
destek verilerek, kadastronun bir an önce bitirilmesi sağlanmalıdır. Modern devlet olmanın şartlarından birinin 
de, modern tapu sicillerinin tesis edilmesine bağlı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 
 
Günümüzde, kadastro hizmetlerinin güncel olması ve bilgisayar ortamında yürütülmesi yaygınlaşmaktadır. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yöndeki çalışmalarını uygun buluyor, gerekli imkanın verilmesini 
bekliyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu konuda yaptığı iyileştirme çalışmalarını, hazırladıkları projeleri, 
bilgisayara dayalı hizmetlerini, modern teknolojiye geçiş gayretlerini, üniversitelerle yaptığı işbirliğini yürekten 
destekliyoruz. 
 
Büyük şehirlerdeki kent bilgi sistemlerinin altyapısı olarak tapu kadastro bilgilerinin kullanılması, vazgeçilmez 
bir mecburiyettir. Bu yönde atılan adımları çok isabetli kararlar olarak değerlendiriyoruz. Özellikle İstanbul ve 
Ankara Belediyeleriyle başlatılan müşterek çalışmaların, diğer belediyeler için de örnek olmasını bekliyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, aramızda, tarih, din, dil, kültür birliği olan Türk cumhuriyetleriyle 
başlatmış olduğu ilişkileri, imzalanan protokolleri fevkalade sevindirici buluyoruz. özellikle, Azerbaycan'dan 
gelen ve Tapu Kadastro Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan Azerbaycanlı öğrencilere başarılar diliyor, bu 
konudaki gelişmelerin diğer Türk cumhuriyetlerine yönelik olarak da yaygınlaştırılarak sürdürülmesini temenni 
ediyoruz. 
 
Devletin en önemli görevlerinden birini, tüm gayret ve iyi niyetle yürüten bu kuruluşun bütçesini yeterli 
görmediğimizi önemle belirtir, bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. 
 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Erarıcı, teşekkür ediyorum. 
 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Batallı; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
Muhtasar ve müfit bir konuşma yaparsanız, zamanında bütçeyi bitirmiş oluruz... 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep)- Tabii. Sayın Başkan. 
 
Parlamentomuzun değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Gecenin bu geç vaktinde, son bütçe görüşmesi olan ve Bakanlığıma bağlı bulunan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesinin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben de, kısa bir bilgi verdikten sonra 
huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. 
 



Başbakanlığa bağlı ve genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Bakanlığıma bağlı bir kuruluştur. 15 bölge müdürlüğü, 975 tapu sicil müdürlüğü, 277 kadastro müdürlüğü, 159 
kadastro şefliği olmak üzere toplam 1 426 kuruluş, bu teşkilatın uhdesinde görev yapmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 18 427 adet kadro vardır. Yılda 2 milyon tapu işlemi, 1 milyonun 
üzerinde de parsel kadastrosu işlemi yapılmaktadır. 1992 yılında 766 milyar olan bütçemizle, dokuz ayda 1 
milyon 600 bin işlem yapılmış ve bundan 900 milyar gelir elde edilmiştir. Bunun, yıl sonuna kadar 1 trilyon 400 
milyarın üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 
 
Bununla şunu söylemek istiyorum: Bakanlığıma bağlı Genel Müdürlük, verilen bütçeyle hizmetini yapmış ve 
yaptığı bu hizmetin karşılığında almış olduğu ücretle de, ülkeye, aldığı bütçeden daha çok geri ödeme yapmıştır. 
Yani, bir sene içerisinde, ayrılan bütçe ödeneğinden daha 
büyük miktarda kar ettirmiştir devleti. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlevine üç konuda devam ediyor: Tapu işlemi, kadastro faaliyetleri ve 
harita faaliyetleri. 
 
Bilindiği gibi, ülkemizin, 417 000 kilometrekare olan kadastro faaliyetlerinin-demin arkadaşımın da söylediği 
gibi- yüzde 67,2'si bitmiş, yüzde 32,8'i kalmıştır. Biz de görevi teslim aldıktan sonra, çabamızla, değerli 
çalışanlarımızla bu geri kalan yüzde 32,8'i tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlamak için de, hızlandırılmış 
kadastro faaliyetlerini başlatmış bulunuyoruz. "Bunu nasıl yapıyorsunuz?" derseniz, şöyle yapıyoruz: 
 
Kadastrosu yapılacak yerleri önce tespit ediyoruz. Bilahara ülkemizde kadastro faaliyetleri bitmiş olan yerlerdeki 
değerli bürokrat arkadaşlarımızı, memurlarımızı, geçici görevlerle kadastrosu yapılacak olan yerlere sevk 
ediyoruz. Onlara, "Burada biz, şu kadar kilometrekare kadastro faaliyeti yapacağız. Size nasıl olsa maaş 
ödüyoruz... Görevinizi isterseniz bir ayda bitiriniz, isterseniz bir senede bitiriniz ve yerinize dönünüz" diyoruz. 
Bu bakımdan, arkadaşlarım şevkle çalışıyorlar ve kadastro çalışmasının bitmesi konusunda büyük çaba sarf 
ediyorlar. 
 
Demin yine bir konuşmacı arkadaşımın söylediği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı olarak senede 5 bin 
kilometrekare kadastro hedefi verilmiş, bu zamana kadar da öyle uygulanmış; ama şimdi biz, aynı şekilde 
götürme düşüncesinde değiliz çalışmaları. Nedir bu?.. Her sene Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 5 bin 
kilometrekare kadastro hedefi verilmiş. Sanki basmakalıp gibi, bu, her sene 5 bin kilometrekare, her sene 5 bin 
kilometrekare olarak süregelmiş... Ancak, biz, göreve geldikten sonra bunu kabul etmedik. Ne dedik?.. Bundan 
önceki uygulamada; kadastro müdürleri, kadastro yapacakları illerin planlamasını kendileri yapmış, göndermiş, 
Genel Müdürlüğümüz de tasdik etmiş... Bu defaki uygulamada biz, her şeyden önce, kadastrosu yapılacak olan 
yerlere ve bilahara oradaki, elde mevcut makine ve teçhizata bakacağız; ona göre de hedef vereceğiz. Yani 
hedef, benim Genel Müdürlüğümde yapılacak, hedefi Genel Müdürlük verecek. 
 
Bu düşünceyle, bize verilen 5 bin kilometrekare kadastro çalışmalarını biz, şu anda, hatırladığım kadarıyla, 8 bin 
kilometrekarenin üzerine çıkardık; yani neredeyse bu rakam iki misli oluyor. Bu nasıl oldu?.. Bize verilen bütçe 
rakamları, bütçe imkanları içerisinde kendi çalışmalarımızın takipçisi olduk ve Bakanlığıma bağlı Genel 
Müdürlüğümle çalışmaları sıkı takip etmek suretiyle, bugün kadastro çalışmalarını iki misline çıkarmış 
bulunuyoruz. 
 
Değerli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra, biz, inşallah, bu hızlı çalışma sistemimize; yani pilot bölgelerdeki 
hızlı çalışma sistemimize 1993 senesi içerisinde de devam edeceğiz. 
 
Değerli arkadaşlarım, günün teknolojisine uymayan müesseseler başarıya her zaman hızla gidememişlerdir; yani 
biz de, bu bilgisayar denen nesneye-bir gün önce geçmenin gereğine inanarak- geçmiş durumdayız; ama bütün 
müdürlüklerimiz derseniz, hayır. Pahalı makineler olduğu için, bu bütçe imkanlarında, tabii ki, ödeneklerimiz 
kadar makine ve teçhizata yatırım yapmışız; bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 
 
Bizim bu seneki bütçemiz, geçen seneki bütçemizin iki misline çıkarılmıştır. Değerli bürokratlarımızın, yönetici-
arkadaşlarımızın, mühendislerimizin çalışmalarıyla verimi de inşallah iki misline tekrar çıkaracağız. 
 
Biz de, herkesin geçtiği, diğer bakan arkadaşlarımın uyguladığı kompütür sistemine –ülke çapında- geçmeye 
çabalıyoruz. Bir konuşmacı arkadaşımın söylediği gibi, müdürlüğümüze gelen bir değerli vatandaşımızın işinin 
15-20 dakika içinde görülüp gönderilmesi konusunda büyük çabamız vardır; Cenabı Allah'ın yardımıyla inşallah 
onu da sağlamış olacağız. 



 
Değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarımın değinmediği bir iki konuya değinerek sözlerimi bitirmek 
istiyorum. Biz, Genel Müdürlüğümüzde, tapu ve kadastro konusunda ve haritacılık konusunda büyük bir bilgi 
birikimine sahibiz. Bizde yetişmiş insangücü vardır. 
 
Değerli arkadaşlarım, bu bilgi ve beceriyle, Türk devletlerinde, Rusya Federasyonunda, son yaptığımız 
sözleşmelerin ışığı altında, Türk çalışanı, Türk mühendisi, Türk haritacısı, orada, o ülkelere yardım yapıp, 
toprak-insan ilişkilerindeki tapu hadiselerinde ve onların tapuya kavuşmaları konusunda büyük çaba veriyorlar. 
Söz konusu bu ülkelerle anlaşmalar imzaladığımızı, onlara bu konularda yardımcı olduğumuzu, yardımlarımıza 
da devam edeceğimizi; Ankara'ya, oralardan, eğitilmek üzere elemanlar getirerek, onları eğitim konusunda da 
yardımcı olduğumuzu söylemek istiyorum. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde, düzenli arşiv ve dosya sisteminin kurulması amacıyla, işlem belgesi föyü yaptık. 
Bunu şunun için yaptık: Bu hadise döner sermaye içerisinde olmaktadır. Bunun geliriyle bütün tapu ve kadastro 
dairelerimizi yenileme yoluna gideceğiz. Bunun programını yaptık ve inşallah, bir sene gibi bir zaman içinde, 
bütün dairelerimiz yenilenmiş ve pırıl pırıl bir devlet dairesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş 
olacaktır. Bütün bunları, işlem belgesi föyünden aldığımız gelirle yapmaya gayret edeceğiz. Değerli 
vatandaşlarımız, bundan sonra, "tapu dairesi gibi" lafını, imajını kafalarından silecekler; gönül rahatlığı içinde 
girdikleri bir daireyle karşılaşacaklardır. 
 
Değerli arkadaşlarım, yoğun iş hacmi olan illerimizde bunu öncelikle başlattık, diğer illerimize de yayacağız. 
 
Bir konuyu söylemeden geçmek istemiyorum: Teşviğe bağlı yatırımlarda ya da kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak hizmetlerde ve yapılacak yatırımlarda, oranın, kadastrosu yapılmamış olsa dahi, kadastrosunu, acil bir 
çalışma programıyla derhal bitirmeye hazırız ve bitirmeye gayret ederiz. 
 
Buna ilave olarak, yatırım yapılan bölgelere öncelik vererek, tesis kadastrosu hizmeti-söylediğim gibi- yapılacak 
ve bitirilecektir. 
 
Bu hizmetin, bugünkü teknolojiye uygun olarak güncel tutulması önem kazanmaktadır. Bu sebeple, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bu amaçla çalışmalarını sürdürmekte ve otomasyona geçiş projeleri hazırlamaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, bize yöneltilen birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Refah Partisi Elazığ Milletvekili, 
değerli arkadaşım Cemil Tunç kardeşimin bize yönelttiği üç sorusu var: 
 
Doğu Anadolu'nun kadastro faaliyetlerinin bitirilmesi konusunu ve bütçeden gerekli tahsisatın oraya ayrılması 
konusunu sormuşlardı. 
 
Değerli arkadaşım müsterih olsunlar; bütçede yeterli ödeneğimiz vardır. Biz, Doğu Anadolu'da yapılacak 
kadastro faaliyetlerini, imkan bulduğumuz takdirde, yani sağlam, iyi ve güvenli bir çalışma ortamı bulduğumuz 
takdirde, büyük bir hızla devam ettireceğiz. Kadromuz, sadece orayı değil, bütün ülkemizin kadastro işlemlerini 
bitirmeye yeterlidir, yeteneklidir. 
 
İkinci soruları 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesindeki hususla ilgili olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığını 
ilgilendirmektedir. Ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanı arkadaşımızı, kendilerinin namı hesabına uyaracağım; o 
bütçe geldiğinde buna cevap vereceği inancındayım. 
 
Yine, Cemil Tunç kardeşimizin söylediği Tapu Sicil Tüzüğü üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Tüzüğü 
imzaladım ve bütün bakan arkadaşlarımızın görüşlerine sundum. İnşallah, bir hafta on gün gibi kısa bir dönemde 
de, bakanların görüşlerini aldıktan sonra, bu tüzük Parlamentomuza gelerek kesinleşecektir. 
 
Bu Tüzüğe elli seneden beri hiç el atılmamış; Tüzükte hiçbir düzeltme yapılmamıştır. Eski Osmanlı tipiyle, 
Osmanlı lisanıyla yazılmış bu Tüzüğü okuyan anlamaz, ben hiç anlamam (!..) Onun için, hem benim 
anlayacağım hem de sizlerin anlayacağı şekilde bir tüzük hazırladık. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
 
Yine, Cemil Tunç kardeşimin bahsettiği; 3402 sayılı Kanunun bazı maddeleri üzerindeki değişikliklerle ilgili 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Yani, bu kanun tasarısı da bitmiştir. Şu anda, ilgili bakanlıkların görüşlerini de 
aldık; bugünlerde inşallah Meclisimize gelecektir. 
 



Son olarak da, SHP milletvekili Timurçin Savaş kardeşimin, bizim için güzel konuşmaları, bizi övmeleri, bizi el 
üstünde tuttuklarını ve bizi sevdiklerini söylemesi, hepimizi, bütün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışanlarını duygulandırmış ve sevindirmiştir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 
 
AHMET NEİDİM (Sakarya)- Layıksın, layıksın... 
 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Devamla)- Bu düşüncelerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin, ülkemiz için vatandaşlarımız için, hepimiz ve hepiniz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Söz isteyen?.. Yok. 
 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ , 
 

Program 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 91 046 000 00 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 1 094 474 000 000 
 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 32 000 000 000 
 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
 
TOPLAM: 1 217 520 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
A- CETVEL 
 

Prog. Açıklama Genel 
Ödenek 

Toplam 
Harcama 

Ertesi 
Yıla 

İptal Edilen 
Ödenek 

Ödenek Dışı 
Harcama 

1050 SK 83. 
MD Remo İle 



Toplamı Devrolun
an 

Ödenek 

Dış Proje 
Kredilerinden 

Ertesi Yıla 
Devreden 
Ödenek 

101 Genel Yönetim ve 
Destek Hizmetleri 

32 849 880 
000 

31 147 014 
800 

 1 702 865 
200 

  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve 
Fotogrametri 
Çalışmalarının 
Yürütülmesi 

409 249 520 
000 

423 793 228 
900 

 4 630 000 
000 

19 173 708 
900 

4 630 000 000 

 
BA ŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet 
Programlarına 
Dağıtılamayan 
Transferler 

13 724 375 
000 

14 229 326 
900 

  504951900  

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

990 Özel Ödeneklere 
İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 

175 319 500 147 600 000 27 719 
500 

   

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

TOPLAM 455 999 094 
500 

469 317 170 
600 

27 719 
500 

6 332 865 
200 

19 678 660 
800 

4 630 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1991 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Böylece, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 1993 mali yılı bütçesiyle 1991 mali yılı keşinhesabı kabul 
edilmiştir. 
 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, programımıza göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 mali yılı 
bütçesiyle 1992 mali yılı kesinhesabının görüşülmesine başlıyoruz. 
 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazırlar. 
 
Grupları ve şahısları adına söz talebinde bulunan değerli üyelerin isimlerini ve sıralarını okuyorum: CHP Grubu 
adına, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp; DYP Grubu adına, Manisa Milletvekili Yahya Uslu; Refah Partisi 
Grubu adına, Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan; Anavatan Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Hüseyin 
Aksoy; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletvekili Mehmet Alp. 
 
Şahısları adına, lehinde Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün; aleyhinde, Aksaray Milletvekili İsmet Gür. 
 
CHP Grubu adına konuşmak üzere, buyurun, Sayın Gökalp. 
 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak için huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu sebeple, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilindiği gibi, 1984 yılında 3045 sayılı Kanunla kurulmuş bir Genel 
Müdürlüğümüzdür. Bu Genel Müdürlüğünün görevi, ülke topraklarının kadastrosunu yapmak, haritalarını 
düzenlemek ve maliklerinin tespit edilerek tapuya geçmesini sağlamak, taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve 
tescil işlemlerini yapmaktır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü ile ilçe bazında kurulmuş 1 277 tapu sicil ve kadastro 
müdürlüğünce bu görevleri ifa etmektedir. 
 
1992 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 766 milyar 300 milyon lira tahsis edilmiş, bu ödenekle 
bütçeye 2 trilyon 200 milyar TL gelir elde edilmiştir. 1993 yılında ise 1 trilyon 217 milyar 520 milyon TL 
bütçeye ödenek konulmuş, 2,5 milyon işlem yapılması düşünülmekte olup, gelir miktarı ise 2 trilyon 400 milyar 
TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu ifadelerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, devamlı kar eden bir 
kuruluşumuzdur. Kar eden bu kuruluşu, inşallah, Sayın Başbakan özelleştirme kapsamına almaz umudundayız. 
Çünkü, Sayın Başbakanın, kar eden kuruluşlardan bazılarını özelleştirme kapsamına alması yönündeki 
hareketleri devam etmektedir. 
 
Tapu hizmetleri, ülke genelinde, ilçe bazında kurulmuş 985 tapu sicil müdürlüğüyle yürütülmektedir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz genelinde kadastrosu yapılacak alan, 417 bin kilometre kareyle 
sınırlıdır. Bugüne dek il ve ilçe belediye sınırlarıyla köylerde toplam 290 832 kilometrekare alanın kadastrosu 



yapılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Bu gerçekleşme oranı yüzde 68,7'dir. Geriye, kadastrosu yapılacak 
olan 126 165 kilometrekare alan kalmıştır. Kadastrosu yapılmayan alanın yüzdesi ise 30,3'tür. 
 
Ülke genelinde 7 998 mahalleden 7 170 mahallenin kadastrosu yapılmış, 330 mahallede çalışmalar devam 
etmektedir. Kadastrosuna başlanılmamış 498 mahalle kalmıştır. Bunların kadastrosunun yapılmasına derhal 
başlanılmalıdır. 
 
36 356 köyden 21 257 köyün kadastrosu yapılmış, 1 174 köyde de kadastro çalışmaları devam etmektedir. 
Geriye 13 927 köy kalmıştır. Köy olarak oranlarsak, köylerimizin yüzde 61,7'sinin kadastrosu tamamlanmıştır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu kadastro işlemleri yapılırken teknik alet ve edavatlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu aletlerin yenileri alınarak Genel Müdürlüğün hizmetine verilmelidir. 
 
Tapu ve kadastro eğitim merkezlerinde kadastro lisesi ve lise üstü kısa süreli kurslarla gerekli teknisyenler 
yetiştirilmelidir. Mevcut personelin de, yeniliklere ve gelişmelere uyarlanmasının gerekliliğine inanıyoruz. 
Kadastro lisesinde ve kadastro kursunda bilgisayar destekli donanımların kullanılmasına önem verilmelidir. 
Çağımız, bilgi ve kültür çağıdır. Çağın gerektirdiği donanımlarla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
donatılmalıdır. Tapu kadastroda, haritada, alette ve yenilikte, dünyadaki gelişmeler yakından izlenmeli ve 
teknoloji transferi zamanında yapılmalıdır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet mülkün temelidir. Mülk kavramı da kutsal bir kavramdır. Mülke 
gerekli olan emniyet ve önem verilmelidir. Devlet-yurttaş ilişkilerinin önemi de geri plana itilmemelidir. 
Yurttaşlarımızın güveninin tam olacağı hizmetlerin sunulması göz ardı edilmemelidir. Yurttaşlarımızın, faks 
cihazı bulunan yerlerden, taşınmaz mallara ait tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği, ölçü krokisi ve 
bunun gibi belgeleri zamanında temin etmesinde fayda görüyoruz ve Genel Müdürlüğü, bu konuda yurttaşlara 
yardımcı olduğundan dolayı kutluyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. 
 
Biraz önce söylediğim gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeye katkı sağlayan kuruluşların başında yer 
almaktadır. Bu sebeplerle, tapu ve kadastrosu yapılmayan arazilerin, bir an önce kadastrosunun yapılması 
sağlanmalı, böylece adli ve idari davalara konu olan mülkiyet iddiası, sahibini bulacak, ihtilaflar zamanında 
çözülecek, yurttaşlar arasında vuku bulacak anlaşmazlıklar giderilecek, topluma huzur ve barışın gelmesinde 
tapu ve kadastronun önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olacaktır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili, Grubumun ve şahsımın önerileri şunlardır: 
 
Ülkemiz kadastrosunun 2000 yılında kadar kesinlikle bitirilebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
yeterli kaynak esirgenmeden verilmelidir. 
 
Tapu işlemlerinde büyük bir kolaylık ve sürat sağlanmalıdır. 
 
Taşınmaz malların mirasçılar adına intikal işlemleri kolaylaştırılmalıdır. 
 
Tapu sicilleri üzerindeki, çeşitli sebeplerle meydana gelen yanlışlıkların idari yoldan düzeltilmesi sağlanmalıdır. 
 
İsim yanlışlığı, soyadı yanlışlığı, harf eksikliği gibi konularda-mesleğimin avukat olması nedeniyle biliyorum- 
tapu ve kadastro işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin önemi büyüktür. Bu bakımdan, ülkemiz genelinde, 
yurttaşlarımızın, mahkeme kapılarında sürünmemeleri, zaman kaybetmemeleri ve masraf etmemeleri için, esasa 
müstenit olmayan mülkiyet hakkı ile mülkiyet hakkını sıkıntıya sokmayan idari işlerin, dava açılmadan 
yapılması, ilgililerin menfaatına olduğu kadar, ülke genelindeki mahkemelerin de işleri azalacağından faydalı 
olacağına inanıyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, ilgili şube müdürlüklerine bu hususta göndermiş 
oldukları tamimlerle, bunları dava konusu olmadan hallederek, vatandaşların yanında olduğunu ve hizmetlerini 
de burada övdüğümü bu vesile ile bir kez daha vurguluyorum, bu hizmetlerinin devamını bekliyorum. 
 
Yeni kurulan ilçelerde, en kısa sürede tapu sicil müdürlükleri kurularak, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza tapu 
hizmetlerinin sunulmasında fayda olduğuna inanıyorum. 
 
2000 yılına varmadan, tüm ülke genelinde kadastrosu yapılmayan yerlerin kadastrosunun yapılmasını diliyor, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, başta Genel Müdürlüğe, Genel Müdürlüğün tüm personeline ve 
tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi tekrar saygılarımla selamlıyorum. 
 



BAŞKAN- Sayın Gökalp, teşekkür ediyoruz. 
 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yahya Uslu. 
 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1994 mali yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
 
Mülkiyet hakkı, Anayasamızın 35 inci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Demokrasilerde temel haklar 
manzumesinin bir ayağı da mülkiyet hakkıdır. Ferdin ve tüzelkişiliklerin mülkiyet haklarının kullanılmasında, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü herkese ev sahipliği yapar. Herkes, bu dairelerin eşiğinden içeri girmek 
durumundadır. Mülkiyet hakkının tevsikini, tespitini ve teslimini bu kurumumuz yapar. 147 yıllık bir maziye 
sahip bu kuruluşumuz gerçekten bir feragat abidesidir, fedakarca, özveriyle çalışır, topraklarımızın ve 
mekanların her karışında izi olan bir kurumumuzdur. Atalarımız "Dünyada mekan ahirette iman" demişler. 
Dünyada mekanın tevsikini işte bu kurumuz yapar, ahirette imanı da, muhakkak, bu dünyada düzenleyen, yine 
bir Anayasal kuruluşumuz olan Diyanet İşleri Teşkilatıdır. Atalarımız ne kadar güzel söylemişler. 
 
Başta Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm çalışanlar övgüye layıktırlar. Çok zor iklim ve coğrafi şartlara 
rağmen sessiz sedasız çalışan bu kurumdan kimsenin haberi yok gibidir, fark edilememiştir. Bundan sonra, 
Değerli Bakanım bunu fark ettirecektir; buna inanıyorum. 
 
Ülkemizde haritaya dayalı kadastro faaliyetleri 1934 yılında başlamış olup, kadastro ile, taşınmazların mülkiyet 
durumuyla geometrik durumları belirlenmektedir. Bunlara ilişkin olarak, Medeni Kanunun öngördüğü tapu 
kütükleriyle paftalar meydana getirilmektedir. Uygulamada bugüne kadar 60 yıllık bir süre geçmiştir. Ancak, 
zamanın şartlarına göre oluşturulan paftalar hala yürürlüktedir ve günün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
 
Kadastro paftalarını, salt mülkiyetin geometrik şekillerini gösteren bir plan olarak ele almamak gerekir. Bunlar, 
çevre düzen planlan,-nazım imar planları ve 1/1 000 ölçekli imar uygulama planlan gibi yatırım planlarına altlık 
teşkil ederler. 
 
Artık, günümüzde belediyeler kent bilgi sistemini oluşturmanın ihtiyacını hissetmektedirler. Bu sistemin en 
önemli verilerini, taşınmazların mülkiyeti ve geometrik şekilleri oluşturmaktadır. Bu şekilde uygulama 
kabiliyetini yitirmiş paftaların günümüz teknolojisine uygun ve planlamalara altlık teşkil edebilmesi için 2859 
sayılı Tapulama Kadastro ve Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun 1983 yılında yürürlüğe girmiş olmasına 
rağmen, yeterli verim alınamamıştır. Bu kanunda ikinci bir kadastroya imkan verecek ve seriliği sağlayacak 
şekilde yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
 
Tapu kütükleri, mülkiyetin yegane kanıtlarıdır. Büyük bir emek ve masrafla oluşturulan bu kütüklerle paftaların 
güvenilir bir ortamda muhafaza edilmeleri gerekir. Bunun için, tapu sicil müdürlükleriyle kadastro 
müdürlüklerinin hizmet göreceği binaların projelendirilerek, kendi binalarında hizmet görmesi vatandaşları da 
rahatlatacaktır. 
 
Ayrıca, tapu sicili ve kadastrodaki bilgilerin en kısa zamanda bilgisayar ortamına geçirilmesi, hizmetin daha seri 
ve sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde otomasyona geçilen müdürlüklerin, 10 dakikada, satış ve 
benzeri işlemleri tamamlayarak talebi karşıladığı bugün görülmektedir ve basın tarafından da izlenmektedir. 
 
Bugün için kadastrosu yapılmayan köylerin büyük kısmı ormanla ilişkilidir. Bu köylerde orman kadastrosu 
tamamlanarak, buna ilişkin bilgi ve haritaların yapılamaması, kadastro esnasında ihtilaflar yaratmakta, bu da 
normal kadastroyu aksatmaktadır. Orman kadastrosunun sağlıklı, seri çalışması, normal kadastroyu 
hızlandıracaktır. Orman idarelerinin bu konuda daha hassas davranmaları gerekir. 
 
Kadastro esnasında vasıf ve mülkiyet dışında kalan ölçü, sınır ve tersimat hatalarının idarece düzeltilebileceği 
3402 sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesinde belirtilmiştir. Ancak, son Yargıtay Genel Kurul 
kararlarında, sınıra ilişkin hataların tashihinin, mülkiyet değişikliği kabul edilmesiyle, madde işlemez hale 
gelmiştir. İdarenin kendi hatalarını idari yoldan tashihine imkan verecek şekilde kanunda gerekli değişiklik 
yapılması, vatandaşın gereksiz yere yargıya gitmesini önleyecektir. 
 



Sayın milletvekilleri, kadastro çalışmaları büyük ölçüde arazide yapılmaktadır, emek yoğun bir hizmettir. Bunun 
aksini de düşünemeyiz. Doğru ve dürüst yapılması da şarttır. Aksi halde, kişiyle kişiyi ya da devletle kişiyi karşı 
karşıya getirir ve davalı bale düşürürsünüz. İşte bu derece önemli, bu derece emek sarf edilerek yapılan bu 
hizmet de, Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, aşağıya doğru bütün kadastro elemanları tarafından 
yürütülmektedir.  
 
Görev yapan, bunu yaparken de adilce davranmak zorunda olan kadastro elemanları, bu görevi esnasında gerekli 
çalışmalarda, her türlü özveriyi ve kişiyle devlet arasındaki konularda dahi tarafsız kalmayı öngörerek yürüttüğü 
bu hizmetler gerçekten övgüye layıktır.  
 
Kadastromuzun bir an evvel bitirilmesi, herkes tarafından arzulanan bir durumdur. Giderek merkezlerden 
muhide doğru yayılan kadastro hizmetleri, artık, şehirlerden uzaklaşmakta, mücavir sahalara doğru, mezralara 
doğru kaymaktadır. Henüz kadastrosu yapılmamış yaklaşık 14 000 köyden 9 500'ünün orman içi ya da orman 
mücaviri köyler olduğu göz önüne alınırsa, hizmetin zorluğu da anlaşılmış olacaktır. 
 
Değerli milletvekilleri bu maksatla, her yıl bütçe kanunuyla belirlenen ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 
nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan 2 sayılı cetvelin 2 sayılı tarifesine göre gündelik arazi tazminatı 
ödenmektedir. Ancak, bugün ödenen arazi tazminatları gülünç rakamları ihtiva etmektedir. Sayın Bakanım, 
dikkatinizi çekiyorum, kadastro elemanlarına arazi tazminatı olarak bugün ödenen para 11 bin lira gibi gülünç 
bir paradır. Halbuki, çok afedersiniz, keçinin dahi çıkamadığı yerde hizmet gören kadastro elemanları, bu görev 
karşılığında 11 bin liraya mı layık görülüyor? Bu ters bir durum. Bir örnek vermek gerekirse, 1953 yılında 
kadastro elemanlarına ödenen arazi tazminatı 4.5 liradır ve o gün, bu para 1 gram altına eşdeğerdir. Bugün ise 
altının gramı 175 bin lira olduğuna göre, eğer oranlama yapacak olursak, arazi tazminatı olarak kadastro 
elemanlarına da 175 bin lira arazi tazminatı gerekir. Halbuki, bugün ödenen 11 bin lira; 175 bin lira nerede, 11 
bin lira nerede... Giderek gerilemiş. Onun için, arazi tazminatının artırılmasında acil zorunluluk bulunmaktadır. 
 
Orman kadastrosu komisyonu elemanlarına arazi tazminatlarının ödenmesiyle ilgili olarak bu bütçede birtakım 
değişiklikler yapılmış ve Plan ve Bütçe Komisyonunda bunların arazi tazminatları 120 bin lira olarak 
belirlenmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadastro elemanlarıyla, orman 
kadastrosunda çalışan elemanlar aşağı yukarı aynı görevi yapmaktadırlar. Bu nedenle, bu iki devlet kuruluşunun 
aynı görevi yapan elemanlarına ödediklerim ücretlerde de bir paralellik olması gerekir. Yani, kadastro 
çalışanlarının gündelik tazminat miktarlarının da günün şartlarına uygun hale getirilmesi şarttır. Hiç değilse, 
orman kadastro elemanlarına verilecek miktar olan 120 bin liraya çıkarılması gerekir. 
 
Bu itibarla, tapu kadastro elemanlarından, gerek masa başında, gerekse arazide çalışanların sosyal haklarının 
verilmesi yanında, tazminatlarının da günün şartlarına uydurulmasının gereğine işaret ediyorum. 
 
Bu vesileyle, tapu ve kadastro çalışanlarına başarılar diler, 1994 bütçesinin hayırlı olmasını niyaz eder, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Uslu. 
 
Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın (FethuIIah Erbaş; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1994 mali yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Devletin birinci görevi, vatandaşlarının canını korumaksa, ikinci görevi de malını korumaktır. insanlık tarihinde, 
yerleşik hayata geçişle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma düşüncesi ve mücadelesi başlamıştır. 
İçinde bulunulan tarihsel dönemin şartlarına göre, toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz mülkiyet 
edinilmesi konularında, bilinebilen en eski yazılı kurallarda da belirtildiği gibi, hukuki düzenlemeler 
getirilmiştir. Medeni Kanunun 911 ve 916 ncı maddelerinde değinilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
yurdumuzun her köşesinde, takriben 10 milyon vatandaşımıza önemli hizmetler sunan kamu kuruluşlarımızdan 
birisidir. 
 
İnsan ve toprak ilişkileri, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar tarafından sürdürülmüş 
ve başlıca geçim kaynaklarından biri olmuştur. Ancak, toprak dediğimizde çeşitli bölümler aklımıza gelir. 
Birincisi arsa, ikincisi arazi, üçüncüsü mera ve dördüncüsü de koruluktur. İnsanların, arsaları, topluma zarar 
vermeden, istediği şekilde kullanma hakkı olması gereklidir. Tapulu araziyi ekip, ürün aldığı müddetçe 



kullanabilmesi şahsın hakkıdır. Şayet boş bırakıp, ekmekten vazgeçerse, üç yıl sonra, o arazi, o şahıstan alınıp, 
başka kullanacak kimselere verilmelidir; çünkü, arazinin hakiki sahipleri, bu topraklar için kan döken şehitlerdir. 
Bu şehitlerin kan döktüğü toprakları kimsenin boş bırakması uygun değildir. Bugün esefle görüyoruz, şehirlerin 
dışında arazi satın alınıyor, zamanla imar planlarına geçiriliyor ve böylece değerlenen araziler yıllarca ekilmiyor, 
sonuçta, arsa milyarderleri ortaya çıkıyor. Bu hususun önlenmesi en içten dileğimizdir. 
 
Meraların hiç kimsenin şahsi malı olmaması gerekir ve bütün vatandaşların bu meralarda hayvanlarını 
otlatabilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: "mera otu, ateş ve akarsu, hiç 
kimsenin şahsi malı değildir" Yani, bunlar, bütün vatandaşların yararlanması gereken yerlerdir. 
 
Korulara gelince: Herhangi bir bölgeyi tapulu olarak koruluk haline getiren vatandaş, o koruluktan şahsi olarak 
yararlanabilir. Mesela, otunu biçer hayvanlarına yedirebilir. Bu da o vatandaşın hakkıdır; ancak, arazilerde ekilen 
mahsulün cüzi bir miktarını devlete vermesi gerekir. Çünkü, yukarıda da izahta bulunduğum üzere, bu 
toprakların hakiki sahibi şehitlerdir; şehitlerin de hakiki temsilcisi devlettir. Devletin bu araziden almış olduğu 
ürünlerden fakir ve yoksullara yardım etmesi gerekir. Meralarda da, otların, hayvanların cüzi bir miktarının 
devlete verilmesi gerekir. Devlet de, böylece yoksul ve fakirlere yardım eder.  
 
Başlangıçtan bugüne kadar, şehirlerin yüzde 93'ünün, kırsal alanların da yüzde 60'ının kadastrolarının bitmesi 
memnuniyet vericidir; ancak, tesis kadastrosunun kısa zamanda tamamlanması devletimiz için son derece 
önemlidir. 
 
Kadastro, bir toplumdaki toprak insan ilişkileriyle, bilgilerin tasvir ve tescil edildiği milli bir bilgi sistemidir. 
Devletin tamamını ilgilendirdiği için kapsamlı bir konudur. Ayrıca, devlet güvencesi altına alınması gereken 
toprak-insan ilişkilerine ait bilgilerin devamlı yaşatılmasında da önemi büyüktür. 
 
Kadastro, sadece taşınmazları tapuya bağlayan bir müessese değildir. Esasen, kadastronun çok önemli bir görevi 
vardır; bu da, birçok temel hizmet ve yatırımların alt yapısını teşkil etmesidir. 
 
Kadastro çalışmalarının hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için, günümüzün teknolojisinden 
yararlanılması gereği açıktır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu konuda çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çalışmalara her türlü 
desteğin verilmesinden yanayız. 
 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye'de, tapu ve kadastronun 
bilgi, arşiv ve teknolojik durumu, üretimde ulaştığı tecrübe ve bilgi birikimi, çok amaçlı kadastro sistemine geçiş 
için uygun bir başlangıcı oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesinde önemli bir engel olan 203 sayılı 
Yasadaki sınırlandırıcı hükümlerin yürürlükten kaldırılması gerektiğine inanmaktayız. Mevcut bütün teknik 
yönetmelikler topluca ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu yeni düzenleme, güncelleştirme, harita üretme, 
çoğaltma ve arşivleme konularını da içine almalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, bu konuda başlatılan çalışmalara hız ve destek verilmelidir. 
 
Yine, üzülerek ifade etmek isterim ki, tapulu arazilere haksız bir tecavüz vukuunda mahkemeye müracaat eden 
bir vatandaş, yıllarca mahkeme devam ettiği halde, kolay kolay hakkını alamamaktadır. 
 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlı İmparatorluğu döneminde, imparatorluk sınırları içinde 
bulunan toprakların üretim durumları, nitelikleri, üretilen ürün cinsleri ve miktarları, kullanıcıların dinleri ve 
nüfusları gibi bilgiler; vergide, ekonomide, siyasi ve kültürel hayatta birçok konuya ışık tutacak biçimde 
tutulmaktaydı. Tapu kadastronun bugünkü yapısı ve kapsamı, bu anlamda yeniden ele alınmalı ve 
genişletilmelidir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler de yapılmalıdır. 
 
Tapu kadastro işleri, yurdun her tarafına dağılmış 15 bölge müdürlüğü ve 1 277 tapu sicil ve kadastro 
müdürlüklerince yapılmaya çalışılmaktadır. Bu kadar yaygın bir hizmetin yürütülmesi için gerekli eleman, mali 
imkan ve donanım desteği sağlanmalı ve teşkilatlanmada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez 
yapısına ve mülki taksimatına uygun düşecek il ve ilçe müdürlüğü esasına geçilmeli ve birim sayısı azaltılarak, 
her yönden güçlü mahallİ birimler oluşturulmalıdır. 
 
Bu arada, yeni kurulan birçok ilçede tapu teşkilatları kurulmamıştır. Kendi bölgemden misal vermem gerekirse, 
Van-Saray, Van-Çaldıran, Van-Edremit, ve Van-Bahçesaray İlçelerinde dört yıldan beri tapu idaresi 



kurulmamıştır. Hele, Van-Bahçesaray'da yollar sekiz ay kapalı olduğu için, tapu işlemleri, sekiz ay sonra ancak 
Gevaş ilçesine uğranılarak yapılabilmektedir.  
 
Hazineye ait birçok boş arazi bulunmaktadır. Aynı şekilde, orman vasfını kaybetmiş birçok arazi bulunmaktadır. 
Bu araziler, o bölgede yaşayan vatandaşlara adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Böylece hem ülke ekonomisine bir 
katkı sağlanır ve hem de birçok vatandaş geçim sıkıntısından kurtulmuş olur. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün daha iyi hizmet verebilmesi için, 
imar planı, arsa ve arazi düzenlemesi yapılan bölgelerin kadastro çalışmalarına öncelik verilmesine devam 
edilmelidir. Ülke kadastrosunun on yılda bitmesini hedef alan ana planda öngörülen kaynaklar sağlanmalı ve 
teşvik fonlarıyla desteklenmelidir. 
 
Kullanıcılara çağdaş nitelikli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunabilmek için, harita, tapu ve kadastro 
hizmetlerinde çağdaş ve modern teknoloji kullanımı, otomasyon ve bilgi sistemi oluşturma çabalarına öncelik ve 
hız verilmeli, yaygınlaştırılmalı ve gerekli kaynak sağlanmalıdır.  
 
Diğer disiplinlerde kurulacak bilgi sistemlerinin de temelini oluşturacak olan tapu ve kadastro bilgi sisteminin 
oluşturulabilmesi için gerekli ülke üçüncü derece yüzey ağı sıklaştırılmasına kaynak sağlanmalıdır. 
 
Harita bilgilerinin sayısal olarak derlenmesi, mevcudun sayısal forma dönüştürülmesi, kadastro içeriğinin 
zenginleştirilmesi çalışmalarına öncelik ve önem verilmelidir. 
 
Harita ve kadastro çalışmalarında, özel sektörün imkan ve gücünden yararlanma oranı artırılmalıdır. 
 
Sicillerin tutulmasındaki sorumluluk nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personele mali tazminat 
verilmelidir. 
 
Kadastro hizmetlerinin önemi ve arazi şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, bu hizmette görevli personele verilen 
arazi tazminatları günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. 
 
3402 sayılı Kanunda değişiklik geciktirilmeden yapılmalıdır. Yenileme Kanunu, günün ihtiyaçlarına cevap verir 
hale getirmeli ya da ikinci kadastroyla ilgili olarak yasal düzenleme yapılmalıdır.  
 
Tapu kadastro çalışmalarına paralel olarak sorunlu yerlerdeki paftaların süratle yenilenmesi sağlanmalıdır. 
 
Devletin ve belediyelerin gelir kaybının önlenmesi bakımından bazı cins değişiklik işlemlerinin talebe bağlı 
olmaktan çıkarılması konusunda düzenleme yapılmalıdır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu hizmetleri yapabilmek için, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesi, 1993 yılı bütçesine göre yüzde 52,2 oranında artırılmıştır. Geçen yılki resmİ 
enflasyon oranının yüzde 70 olduğu dikkate alınırsa, bütçesinde yüzde 52,2'lik bir artış olmasına rağmen, 
gerçekte, geçen yılki bütçeye göre, reel olarak yüzde 18'lik bir azalma olduğu görülür. 
 
Yukarıda saydığımız bu hizmetleri yapabilmek için bu bütçenin yetersiz olduğu kanaatindeyiz. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ülkemize ve Genel Müdürlüğümüze 
hayırlı olmasını temenni eder, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 
 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Aksoy; buyurun efendim. 
 
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetinize, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm çalışanlarına Grubum 
ve şahsım adına saygılar sunuyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, kamuoyunu çok yakından ilgilendiren, yurdumuzun her metrekaresini içine alan, 
şehirlisinden köylüsüne kadar tüm insanımızın uğrak yerlerinden olan bu kurumumuz, kutsal bir görevi yerine 
getirmektedir. Toprağa ve mülkiyete son derece bağlı olan ve bundan zerre kadar taviz vermeyen toplumumuz, 



aile ve hudut kavgalarıyla filmlere senaryo olmakta, bu nedenle çok can yanmakta ve ocaklar sönmektedir. Bu 
tür üzücü hadiselerin yaşanmaması ve bunların sayısının azalması için kadastro hizmetlerinin bir an önce 
bitirilmesi lazımdır. 
 
Arsa mafyasına ve Hazine arsalarının peşkeş çekilmesine son verilmelidir. Avrupa ülkeleri kadastro 
çalışmalarına çok önem vermektedirler. Bunun en güzel misali memleketimizde yaşanmıştır. Fransızlar Hatay'ı 
işgal ettiklerinde ilk yaptıkları iş, kadastrosunu yapmak olmuştur ve bu haritalar günümüze kadar uzanmış, örnek 
olmuşlardır. 
 
Üzülerek ifade edeyim ki, biz hala birinci kadastro çalışmalarını bitirememiş durumdayız; bitmesi için de on 
yıllık bir çalışma programı hedeflenmektedir. Ülkemizin, bu sektörün kaplumbağa hızı ile ilerleyen bu 
projelerinin gecikmesine tahammülü yoktur. Altyapı hizmeti veren kuruluşumuzun teknik donanımlarıyla çalışan 
personelinin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Adalet dağıtan, toprak-insan 
ilişkilerini sağlayan kişilerin, her yönden rahat çalışmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, etkin olarak mahallinde hizmet 
verebilmesi için idari yapıda da bazı düzenlemelere ve reorganizasyona ihtiyaç vardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, hizmetlerinin daha etkin olabileceği, arşiv, bilgi toparlama ve yürütme 
hizmetlerini daha sıhhatli yapabileceği müstakil çalışma binalarına büyük ihtiyacı vardır. Şu anda, genellikle 
vilayet içinde, çok sıkışık bir ortamda hizmet vermektedirler. Büyükşehir olan Eskişehir'in kendi hizmet binası 
yoktur, bilgisayarı yoktur, diğer illerini de Eskişehir'den pek farklı olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca, uygulama 
niteliğini kaybetmiş veya eksiklikleri olan, teknik sebeplerle yetersiz kalan kadastro paftalarının 
güncelleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için yeni bir yenileme kanunu ve yönetmeliğinin günün şartlarına göre 
düzenlenerek çıkarılması gerekmektedir. 
 
Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, ormanların ve meraların güncelleştirilmesi, nüfusun baskısıyla 
parçalanan ve yetmez olan toprağın, ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, köyden şehire göçün 
önlenmesinde etkili bir yol olacaktır. 
 
Sayın milletvekilleri, geçenlerde büyük bir gazetemizin ünlü köşe yazarı, yazısında aynen şöyle bir ifade 
kullanmış; "Düşünün ki, Ortaçağdaki mülkiyet ilişkilerini geride bırakamayan devlet, 70 yılda, tapu ve kadastro 
işini bile başarmış değil. Devlet, halkının mülkünü tescil etmeyi bile beceremedi. Ülkemizdeki arazi ve 
mülklerin yerini, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip, plana bağlayamadı. Düşünün ki, Amerikan ve Fransız 
Devriminin kökeninde vergi sorunu yattığı halde, bizim devletimiz, tüm yurttaşlarından vergi alan bir devlet 
olamadı. Hala, 1993 yılında, aşiret beyleri, vergi ve kadastroyu tartışıyoruz..." diye yazısına devam etmektedir.  
 
Sayın Bakanım; evet, yetmiş yıldır neden ve niçin yerimizde sayıyoruz? Acaba bunların altında nedenler mi var? 
Bunları araştırmakta büyük yarar vardır kanısındayım. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu ve kadastro hizmetlerinin diğer kurumlarla çok yakın bir ilişkisi 
vardır. Bu konuda bir inceleme yapılırsa, aşağıda sayacağım hizmetlerin altyapısını teşkil ettiği anlaşılacaktır. Bu 
hizmetler şunlardır: Ulaştırmaya yönelik hizmetler, orman çalışmalarına yönelik hizmetler, sanayi ve ticaret 
faaliyetlerine yönelik hizmetler, kültür ve turizme yönelik hizmetler, milli emlak faaliyetlerine yönelik hizmetler, 
gelir getiren faaliyetler, kredi teminatı bilgileri, enerji ve tabii kaynaklar yatırımlarına yönelik hizmetler, 
doğrudan halka yönelik hizmetler, harita öğretim hizmetleri, yargıya yönelik hizmetler, belediyelere yönelik 
hizmetler, bayındırlık ve iskan faaliyetine yönelik hizmetler ve sosyal faaliyetlere yönelik hizmetler. 
 
Bugün, hukuk davalarının yüzde 60'ının, ceza davalarında yüzde 50'sinin, gayrimenkul ihtilaflarına dayandığını 
söylemek mümkündür. 
 
Hızlı şehirleşme ve toplumun dinamik yapısına bağlı olarak, hızlı bir kentleşme, arsa üretimini ve yapılaştırmayı 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümünün temelinde, güncel tutulmuş tapu ve 
kadastro bilgilerinin gerekliliği yatmaktadır. 
 
Türkiye'nin kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi, ihtilafların ve mahkemelerdeki işlerin azalmasına, yargının 
süratlenmesine imkan sağlayacaktır. 
 
Türkiye kadastrosunun bitirilmemiş olması, her sene Meclis kürsüsünden dile getirilmektedir. Bu eksikliğe 
rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil etmeyişi, birçok projelerde belirlenen zamandan 
önce yerine getirilmiş olması, bir başarıdır; fakat, bu da yeterli değildir; yetmiş yıldır bunu görüyoruz. 
 



Bununla birlikte, bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu hizmetleri daha verimli yapabilmesi açısından, 
desteklenmesi gerektiği inancındayım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde bulunan tapu arşivleri, Osmanlı ve halen Asya, Avrupa ve 
Afrika'da bulunan 16 devletin tarihine ışık tutacak büyük değer taşımaktadır. Bu kayıt ve belgelerin en iyi 
şekilde muhafazası ve değerlendirilmesi, milli bir görevdir. Ayrıca, beşyüz yıllık yaşayan bir arşiv niteliğinde 
olan bu belgeler, birçok ekonomik, istatistik, tarihİ, kültürel nitelikler de taşımaktadır. Bu nedenle, bu belgelerin, 
teknolojik imkanlar kullanılarak korunması ve kullanıma sunulması için, yine gerekli destek sağlanmalıdır. 
 
Tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı çalışmaların yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması, en samimi temennimizdir. 
 
Bütçe raporundan da anlaşılacağı üzere, bu Genel Müdürlük, yılda 2,5 milyon tapu işlemini ve 1 milyona yakın 
kadastro parseli tespitini gerçekleştirmektedir. Buna karşılık, sadece tapu harçlarından yılda 1,5 trilyon Türk 
Lirası civarında, milli bütçeye, gelir sağlamaktadır. 1993 yılında bu miktarın 2,5 trilyon lira civarında olacağı 
beklenmektedir. 
 
Döner sermaye işletmesi faaliyete geçirilerek, bu Genel Müdürlüğe, genel bütçe dışında ek gelir sağlanmalı ve 
bu ek gelir, hizmetlerde kullanılmalıdır. Çünkü, mevcut bütçe ödeneklerinin bu hizmetleri karşılayacak miktarda 
olmadığı inancındayız. 
 
Birçok il ve ilçede, tapu ve kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı yerlerde çalıştıklarını bizzat görmüş 
bulunuyorum. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilmesi için, ciddi 
tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. 
 
Modern bir devlet olmanın şartlarından birinin de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı modern tapu sicillerinin 
tesisi olduğu bir gerçektir. Her türlü parasal destek sağlanarak, tapu ve kadastro işlemlerinin bitirilmesi için 
tedbirler alınmalıdır. 
 
Bilgisayar çağını yaşıyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde de bilgisayara dayalı hizmetlerin 
yürütülmesi memnuniyet verici bir seviyede olmakla beraber, bunların yeterli olmadığını burada ifade etmeye 
mecburum. Bilgisayara dayalı modern teknolojinin uygulanmasına en müsait alanların başında, kadastro 
hizmetleri gelmektedir. Türkiye çapında bilgisayar uygulamasına geçilmesinin zamanı gelmiştir; gerekli 
donanım ve yazılım bir an önce sağlanmalıdır. Aksi takdirde, günün teknolojisinin gerisinde kalınır ki, bu da 
arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, önemli projeler üreten bir kurumdur. Bunlara örnek verecek olursak; 
bütçede sözü edilen TAKBİS, yani Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ve diğer projeler, toprakla ilişkili bilgi 
sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. 
 
Tapu hizmetlerinde, alınan tedbirler sonucu, süratle iyileşme görülmektedir; ancak, bu hizmeti yürüten 
personelin, yasal sorumluluklarına karşılık maaşlarının ve tazminatlarının çok az olduğu, biraz önce de ifade 
edildi. Bir tapu sicil müdürünün yaptığı hatayı, ancak mahkeme düzeltebilir; doğacak zarardan memurlar şahsen 
sorumludur. 
 
Hakları belirleyen ve mülkiyet hakkının güvencesini sağlayan bu Kurumun personeline yeterli maddi destek 
sağlanmalıdır ve taşıdığı sorumluluğa uygun ödeme yapılmalıdır.  
 
Mülkiyeti teminat altında tutan bu Kurumun, belge ve bilgilerin korunması ve yaşatılması için gereken bina, 
mekan ve lojman gibi imkanlardan yeterince yararlandırılması, hürriyetin ve rejimin teminatı olan bu hizmetin, 
Medeni Kanunda öngörülen şekilde özel statüye kavuşturulması gereklidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bilgisayara dayalı çalışmalarını sürdürmekte olduğu pilot proje 
uygulamalarını içtenlikle destekliyoruz. Ayrıca, üniversitelerle işbirliği yapılmasını, önemli bir adım olarak 
değerlendiriyoruz. 
 
Gelişmiş birçok Avrupa ülkesinde-Almanya, Avusturya, Hollanda gibi- kadastro faaliyetlerinde özel sektörün 
gücünden maksimum düzeyde yararlanılmaktadır. Ülkemizde de bu alanda ciddi adımlar atılarak, özel sektör 



gücünün en iyi şekilde yararlanılarak, tesis kadrosu, yenileme ve güncelleştirme hizmetlerinin bu kanalla 
yaptırılması sağlanmalıdır. 
 
Bölge müdürlüklerine işlerlik kazandırılarak, merkezdeki ağırlık taşraya kaydırılmak suretiyle çalışmalara 
aktivite kazandırılması, merkez, konum itibariyle üst düzeyde planlama ve koordinasyon yapar hale 
getirilmelidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri kısa bir süre içerisinde anlatmak olanaksızdır. Dışarıdan 
mütevazi görünümlü olan bu Genel Müdürlüğün, içine girildiği zaman devasa hizmetler yapan bir kurum olduğu 
bilinmeli, bu nedenlerle her türlü destek ve yardım esirgenmemelidir. 
 
1994 yılı bütçesinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlük yöneticilerine ve çalışanlarına 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Aksoy. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Alp, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 mali yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
düşüncelerini sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Memleketimizde devam eden kadastro hizmetlerinin gayesi, Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicil düzenini 
kurmak; böylece, gayrimenkullere ekonomik değerlerini ve tapu siciline de sağlıklı bir fonksiyonu 
kazandırmaktır. 
 
Ülkemizde, köy kadastrosu olarak, başlangıçtan bugüne kadar 257 458 kilometrekarelik alanın kadastrosu 
tamamlanmıştır. Kadastrosu biten köy sayısı ise 21 257 olarak belirlenmiştir.  Şehir kadastrosunda da, toplam 58 
ilin merkez ilçesi ile 563 ilçenin kadastrosu tamamlanmıştır. 
 
Ülkede, 780 576 kilometrekarelik alanın yaklaşık 417 bin kilometrekarelik kısmı, tahmini kadastro alanıdır. 
Yine, bu alanın 395 bin kilometrekarelik kısmı kırsal alan, 35 bin kilometrekarelik diğer kısmı ise kentsel alan 
olarak tahmin edilmektedir. Kentsel alanın yaklaşık 33 bin kilometrekarelik alanında kadastro çalışmaları 
bitirilmiştir; ancak, kırsal alanda bu gerçekleşme oranına henüz ulaşamamışız. Kırsal alanın 260 bin 
kilometrekaresinde kadastro çalışmaları yapılmıştır ve gerçekleşme yüzdesi, yaklaşık yüzde 66'dır. Görülüyor ki, 
kırsal kadastro alanlarımızın yüzde 34'ü beklemektedir. Köylerde ve şehirlerde, günümüze kadar, yüzde 70,6'lık 
bir gerçekleşme ile 295 bin kilometrekarelik alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Dileğimiz, bekleyen yüzde 
30'Iuk alanın çok kısa bir sürede tamamlanmasıdır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu kadastro hizmetlerinin tamamlanması, modern bir devlet olmanın 
gereğidir. Aksi halde, bireyin kendine ait mülkünü belgeleyememesi gibi bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu 
sorunlar, özellikle tarımla uğraşan geniş bir kitlenin, birçok ekonomik ve mali olanaktan yararlanamaması 
sonucunu doğurmaktadır. 
 
Tarım kesimini mali olarak destekleyen en büyük iki aha kuruluş, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Birliğidir. Bu kurumlar, çiftçiye verdikleri kredi karşılığında tapu ipoteği, güvencesi istemektedirler. Bu 
güvenceyi veremeyen geniş bir tarım çalışanının, amacı tarımı geliştirmek olan bu kuruluşların imkanlarından 
fiilen yararlanması zordur. 
 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan tarım alanlarının büyük bir bölümünün kadastrosu yapılmamıştır, 
özellikle Trabzon, Van, Kayseri ve Erzurum illerimizin bölgesel alanlarında, kadastro gerçekleşmesinin en düşük 
oranda olduğu göze çarpmaktadır. Bunların giderilmesi, hızlı ve Adil tapu kadastro çalışmalarının yapılmasına 
bağlıdır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, bu çalışmaların sekiz on yıllık bir dönemde tamamlanması 
beklenmektedir. 1994 yılında 5 bin kilometrekarelik alanda kadastro çalışması hedeflenmiştir. 
 
İmar affı çalışmaları kapsamında, 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara 
Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanuna göre, 575 bin gecekondu ile hisseli arazi üzerinde ve imar nizamına 
aykırı yapılaşmış 1 milyon 250 bin binanın, kadastro işlemlerinin, bütçe imkanları içinde-büyük bölümünün- 
tamamlanması hedeflenmektedir. 1994 yılında 60 bin parselde çalışma yapılacaktır. 
 



Yenileme çalışmaları: 2859 sayılı Kanun hükümlerine göre, teknik nedenlerle yetersiz kalan ve uygulama 
niteliğini kaybeden veya gerçek sınırları yansıtmayan kadastro paftalarının yenilenmesini hedeflemektedir. 
 
500 bin adet değişiklik işlemi, 1 000 parselin afet kadastrosu ile 1 200 hektar arazinin tapulaştırılması 
hedeflenmektedir. Tesis kadastro hizmeti bitirilen yerlerde ve tesis kadastro hizmeti verilen yerlerde otomasyona 
geçiş çalışmalarına devam edilecektir. 
 
Genel Müdürlüğün teknik araç ve gereçlerle ve bilgisayar sistemiyle donatılması, gecikmeden yapılıp 
tamamlanmalıdır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu sicil ve kadastral çalışmaların ülke genelinde tamamlanması, 
adliyelerdeki yığılmaları azaltacağı gibi, yurttaşlarımızın mülkiyet haklarında düzenin sağlanmasını da birlikte 
getirecektir. 
 
Tarım topraklarımızın miras ve kullanım nedeniyle fazla parçalanmasının işletim güçlüğü yarattığı ve verimliliği 
düşürdüğü dikkate alındığında, tapu ve kadastro ile ilgili yasa ve kararnamelerin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 
1994 mali yılı bütçesini olumlu bulduğumuzu ve kabul oyu vereceğimizi belirtir, bütçenin Genel 
Müdürlüğümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. 
 
Grupları adına söz alan Sayın milletvekillerinin, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili değerli yaklaşımlarına da 
teşekkür ederim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bakanlığıma bağlı, genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu hizmetlerini, 15 bölge müdürlüğü, 985 tapu sicil müdürlüğü, 299 
kadastro müdürlüğü olmak üzere toplam 1 299 kuruluşla, ülke çapında yürütmektedir. 
 
16 bin personelin görev yaptığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, yılda, yaklaşık 2,5 milyon tapu 
işlemiyle 1 milyon parselin kadastro işlemi gerçekleştirilmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülke çapında yürüttüğü bu hizmetler karşılığında, genel bütçeden aldığı 
payın üstünde bir gelir sağlayarak, genel bütçeye katkı sağlayan kuruluşlar arasında yerini almaya devam 
etmektedir. 
 
1992 yılında Genel Müdürlüğü tahsis edilen 766 milyar 300 milyon liralık ödeneğe karşılık, genel bütçeye 2,2 
trilyon harç geliri sağlanmıştır. 1993 yılında, 1,2 trilyon liralık bütçeye karşılık, 2,5 trilyon lira gelir sağlanacağı 
ve 1994 yılında da, 4,2 trilyon liralık gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün verdiği önemli hizmetlerle elde edilen ekonomik fayda, bu gelirin elbette çok üstündedir. 
 
İnsanların önem verdiği konuların başında, taşınmaz mal edinme gelmektedir. Bu edinme ve idame, kişinin 
yarınına güvenle bakmasını sağlamaktadır. Tarihin her döneminde toprak, ekonomik ve toplumsal yaşamda en 
önemli unsur olmuştur. Mülkiyetinin kutsallığı yanında, ekonomide sabit üretim aracı olan toprak, tarih boyunca 
da değerli bir servet kaynağı olarak yerini korumuştur. Bu kaynağa yönelik verileri sağlayan tapu ve kadastro 
çalışmaları da, dinamik bir hizmet olarak, ülkelerin yatırım hayatında yerini almaya devam etmiştir. 
 
Günümüzde, toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak tanımladığımız tapu ve kadastro 
hizmetleri, üç ana dalda yürütülmektedir. Bu hizmetleri kısaca arz edeceğim: 
 
Tapu hizmetleri: 
 
Tapu hizmetleri, taşınmaz mallarla ilgili akitlerle, her türlü tescil işlerinin yapılması, devletin sorumluluğu 
altındaki tapu sicilinin düzenli bir şekilde tutulması, siciller üzerinde meydana gelen değişikliklerin takibi, sicil 
ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak korunması şeklinde tanımlanmaktadır. 
 



Bu hizmetler, ilçe bazında kurulmuş olan 985 tapu sicil müdürlüğüyle yürütülmektedir. Tapu hizmetlerindeki 
iyileştirme çalışmalarıyla vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden karşılanması ve yeni kurulan il ve ilçelerde 
gerekli organizasyon yapılarak vatandaşlara yerinde hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bu alanda, bilgisayar, faks 
gibi modern teknolojinin getirdiği imkanlardan da yararlanılmaya başlanılmıştır. 
 
Kadastro hizmetleri: 
 
Araziye yönelik her türlü araştırma, planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve 
projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir hizmet olan kadastro, kalkınma planlarında ve Hükümet 
Programında verilen hedefler doğrultusunda yürütülmektedir.  
 
Kalkınma planında, ülkemizde kadastrosu yapılması gereken toplam alan, 417 bin kilometrekare olarak 
belirlenmiştir. Günümüze kadar, il ve ilçe belediye sınırlarıyla köylerde toplam 294 385 kilometrekare alanın 
kadastrosu tamamlanmış olup; oran yüzde 70,6'dır. Geriye kalan, yani kadastrosu yapılacak olan 122 615 
kilometrekare olup, oranı yüzde 29,4'tür. 
 
Ülkemiz genelinde, birim, mahalle olarak alındığında, toplam 8 008 mahalleden 7 205 mahallenin kadastrosu 
yapılmış olup, 306 mahallede çalışmalar devam etmektedir. Geriye 497 mahalle kalmıştır. Yani, kadastrosu 
tamamlanan mahalle sayısı, yapılacak kadastrosu toplam mahalle sayısının yüzde 93,8'ini teşkil etmektedir. 
 
Birim, köy olarak alındığında, 36 412 köyden 21 362 köyün kadastrosu yapılmış olup, 1 144 köyde çalışmalar 
devam etmektedir. Geriye 13 906 köy kalmıştır. Yani, köylerin yüzde 61,8'inin kadastrosu tamamlanmıştır. 
Geriye kalan 13 906 köyden yaklaşık 9 500 adedi de orman içi ve orman kenarı köydür. Orman köyleri hariç 
tutulduğunda, köy bazında yüzde 88 civarında kadastro gerçekleşmesi söz konusudur. 
 
1993 yılında Genel Müdürlüğe tahsis edilen 1 trilyon 217 milyar 520 milyon Türk Lirası bütçe imkanlarıyla; 
31.10.1993 tarihi itibariyle, 11 513 kilometrekare tesis kadastrosu, 195 830 parselde değişiklik işlemi, 1 519 
dönüm afet kadastrosu, 27 147 dönüm yenileme işlemi, 11 004 dönüm İmar Affı Kanunuyla ilgili çalışmalar 
yapılmıştır. 
 
Tesis kadastrosunun kısa zamanda tamamlanmasına yönelik olmak üzere, il bazında hızlandırma çalışmalarının 
neticesi olarak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hedeflenen 5 bin kilometrekarenin-aynı bütçe imkanlarıyla- 
çok üzerinde gerçekleştiği ve ekim ayı sonu itibariyle 11 513 kilometrekare olduğu görülmekte olup, bunun 
31.12.1993 itibariyle 12 bin kilometrekare olacağı tahmin edilmektedir. 
 
İl bazında başlatılan ve olumlu sonuç alınan bu çalışmalara, 1994 ve ileriki yıllarda da, yaygınlaştırılarak devam 
edilecektir. 1994 yılında, 13 500 kilometrekarelik alanın kadastrosu programlanmıştır. 
 
Ülkemizde tesis kadastrosu ellidokuz yıldan beri devam etmektedir. Yeterli ödenek sağlandığı takdirde, 1992 ve 
1993 yıllarında ulaşılan kadastro üretimine yıllık yüzde 15 artışla devam edilecek ve 2000 yılı sonunda, 
ülkemizde tesis kadastrosu yapılmamış alan kalmayacaktır. 
 
Harita Hizmetleri: 
 
Kadastro hizmetlerinde olduğu gibi, harita hizmetleri de, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısın 
oluşturmaktadır. Konu, ülke kalkınması, savunması ile yatırım ve mühendislik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 
açısından Önemlidir ve günceldir. 
 
203 sayılı Kanun gereğince, fotogrametrik metotla, 1/5 000 ölçekli standart topografik harita üretilmektedir. Bu 
haritalar, kadastro hizmetlerinde ve ayrıca, yatırım yapan birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun yatırımla ilgili 
arazi etüt ve proje işlerinde kullanılmaktadır. 
 
Başlangıçtan bugüne kadar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 338 803 kilometrekare, Harita Genel 
Komutanlığınca 102 886 kilometrekare olmak üzere toplam 440 189 kilometrekarelik alanın 1/5 000 ölçekli 
haritası yapılmıştır. Bu sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 500 bin kilometrekarelik alanın yüzde 88,2'si 
tamamlanmıştır. 1994 yılında 9 bin kilometrekarelik alanın 1/5 000 ölçekli standart topografik harita yapımı 
programlanmış olup, bu hedef, bütçe imkanları çerçevesinde artırılacaktır. 
 
Tapu Arşiv Hizmetleri: 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde, 15 ve 16 ncı Yüzyıllara ait tapu tahrir ve tapu zabıt defterleri ile 
cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren ikinci nüsha olarak arşivlenen tapu kütükleri ve tapu senetleri 
mevcuttur. Bu arşivlerden, yılda ortalama 250 bin adet eski yazılı kayıt çıkarılmakta ve tapu tahrir defterlerinin 
Türkçeleştirme çalışmaları, Milli Güvenlik Kurulu ve üniversiteyle koordineli olarak yürütülmektedir. 
 
Genel Müdürlük merkezinde bulunan bu kıymetli arşiv için, modern teknolojiye uygun koruma sistemi 
yapılmıştır. Bu belgelerin, bilgisayar ortamında arşivlenmesi ve değerlendirilmesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir. Beşyüz yıllık yaşayan arşiv niteliğinde olan bu belgeler, istatistik, ekonomik ve kültürel 
bilgileri de taşımaktadır. Bu değerli belgeler, yerli ve yabancı bilim adamlarının incelenmesine sunulmakta ve 
değerli eserlere destek sağlanmaktadır. 
 
Eğitim Çalışmaları: 
 
Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezinde, Kadastro Lisesi ve lise üstü kısa süreli kurslarla kadastro teknisyeni 
yetiştirilmektedir. Hizmet içi eğitim ve işbaşında eğitimle, personelin, yeniliklere ve gelişmelere uyarlanması 
sağlanmaktadır. 
 
Kadastro Lisesinde ve kadastro kursunda, bilgisayar ve bilgisayar destekli donanımların kullanılmasıyla ilgili 
eğitime ağırlık verilerek, ileri teknolojinin uygulanmasında, donanımı kullanacak elemanların yetiştirilmesine 
önen gösterilmektedir. 
 
Teknolojik gelişmelerle, bu gelişmelere uygun metot ve uygulamaların izlenmesini sağlamak için, yurt dışındaki 
eğitim kurumları ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla, çeşitli ülkelerdeki uygulamaları 
görmek ve bilgilenmek üzere, yurt dışına uzman personel gönderilmektedir. 
 
Tapu ve kadastro faaliyetleri, bütün vatandaşları ve toprağa bağlı yatırımları çok yakından ilgilendirdiği halde, 
bunun bugüne kadar yeterince tanınmadığı görülmektedir. Bu amaçla, 155 sayılı Kanun gereğince haritacılıkta 
kullanılan nirengi noktalarının bilgisizlik yüzünden tahrip edilmelerini önlemek ve halkı bu konuda eğitmek 
amacıyla, TRT Genel Müdürlüğü ve Harita-Kadastro Mühendisliği Odasının işbirliğiyle eğitici film yapılmış ve 
yazılı ve görüntülü basında bu konu yer almıştır. 
 
Bundan başka, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve yapılan işlemlerin niteliğinin ve öneminin anlatılması, 
vatandaşları ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirerek birtakım yanlış anlaşılmaların önlenmesi amacıyla kısa 
süreli eğitim filmleri yapılmıştır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde tapu sicil düzeninin kurulması, 
tarım, kentleşme ve yerleşim sorunlarının çözümü, toprağa bağlı kaynakların değerlendirilmesi gibi birçok 
hizmetlerde temel altlık olarak kullanılan tapu ve kadastro bilgileri, kalkınma plan ve programlarında verilen 
hedeflere uygun olarak üretilmektedir; ancak, bilgi toplumu olma yönünde yarış içinde olan dünyamızda, bu 
bilgilere kısa sürede ulaşmak, değerlendirmek ve güncel tutmak zorunlu olmaktadır. 
 
Diğer taraftan, dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde geleneksel belge arşivi, yerini bilgi sistemlerine terk 
etmektedir. Milyonlarla ifade edilen tapu ve kadastro bilgilerinin otomasyonu, günümüzde, yapılması gereken 
bir hizmet olarak gündemimizde yer almıştır. 
 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) adı altında projelendirilen bu hizmet için, ülkemize en uygun modeli 
tespit etmek üzere, örnek bölgeler seçilerek, çalışmalar başlatılmıştır. 
 
Pilot çalışmalar, tapu sicil müdürlüklerinde "mal sahipleri sicili otomasyonu", kadastro müdürlüklerinde "sayısal 
kadastro bilgilerinin toplanması ve değerlendirilmesi" şeklinde yürütülmekte olup, TAKBIS için altlık olacak bu 
çalışmalar, üniversitelerle ortak projeler yapılmak suretiyle geliştirilmektedir. 
 
Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağına inandığım faks cihazıyla belge ve bilgi iletişim sistemi 
uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile tapu sicil ve kadastro müdürlükleri 
arasında faks cihazıyla haberleşmeyi sağlayacak sistem 196 birimde tamamlanmıştır. Tapu ve kadastro 
hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde kurulan sistemden, ilgililer yararlanmaktadır; 1994 yılında bu sistem 100 
birimimizde daha kurularak, uygulama yaygınlaştırılacaktır. Tapu ve kadastro hizmetleri birimleri arasında 
uygulanacak bu yeni sistemle, vatandaşlarımız, bulundukları yerlerden, faks cihazı bulunan tapu sicil ve kadastro 
müdürlüklerine başvurarak, başka yerlerdeki taşınmaz mallarına ilişkin tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt 



örneği, evrakı müsbite örneği, ölçü krokisi, koordine değerleri gibi belgeleri kısa zamanda temin 
edebileceklerdir. 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Nerede o günler? 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla)- Önümüzde. 
 
Tapu senedi boyutlarının, kimlik kartı standartlarında ve mülkiyet bilgi kartı şeklinde yeniden düzenlenmesi 
çalışmaları tamamlanmıştır. Çankaya Birinci Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünde bu konuda pilot uygulama 
başlatılmıştır. Kurulması planlanan tapu ve kadastro bilgi sisteminde yer alacak mülkiyetle ilgili bilgilerin 
ilgililerine sunulmasında manyetik kartların kullanılmasının da gündeme gelebileceği düşüncesiyle, bu uygulama 
başlatılmıştır. Bu konudaki gelişmeler izlenecek ve kamuoyunun tercihi dikkate alınacaktır. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, size ancak 2 dakika süre verebileceğim; 2 dakikada çok önemli şeylerinizi ifade 
buyurun; mütebakisini yaparak gösterin efendim. 
 
Buyurun. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla)- Ayrıca, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi 
büyükşehir belediyelerinde oluşturulmakta olan kent bilgi sistemi çalışmalarına, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce gerekli destek sağlanmaktadır. Çalışmalara, tapu kadastro hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde 
öncelik verilerek devam edilecektir. 
 
Harita ve tapu kadastro ile ilgili dünyadaki gelişmeler de yakından izlenmekte ve teknoloji transferi zamanında 
yapılmaktadır. Bu konuda yurt dışında yapılan benzer çalışmalar yalandan izlenmekte, ilgili kuruluşların 
çalışmalarına, uluslararası toplantı, seminer gibi çalışmalara aktif olarak katılınmaktadır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tapu ve kadastro konusunda, dış ülkelerde de hizmet verecek köklü 
deneyime ve güçlü bir kadroya sahip bulunuyoruz, özel mülkiyete geçme aşamasında olan Rusya Federasyonu 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri yetkilileriyle ikili görüşmeler yapılarak; bu ülkelerden, Rusya Federasyonu, 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile mutabakat protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller 
çerçevesinde, 1993 yılında, Azerbaycan'dan 4 öğrencinin, eğitim merkezinde eğitimleri tamamlanmıştır, uzman 
seviyesinde 3 elemanın eğitimleri de sürdürülmektedir. Diğer Türk cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri için, tapu 
kadastro hizmetlerine yönelik çeşitli eğitim programları hazırlanmıştır. Kısa süreli uzman eğitimi niteliğinde 
olan bu kurslar, DPT'nin işbirliği ve koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinin hızlandırılması, düzenli arşiv ve dosya sisteminin kurulması amacıyla Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince yaptırılıp hizmete sunulan "işlem belgeleri föyü" nün, 
bedeli karşılığında talep sahiplerine verilmesi uygulamasına 1993 yılında da devam edilmiştir. Bu uygulamayla, 
bütçe dışı kaynak temin edilerek, tapu ve kadastro hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanmıştır. 
 
Ayrıca, kadastro sonrası talebe bağlı değişiklik hizmetlerinin de, döner sermaye işletmesince yapımı 
uygulamasına devam edilmiştir. 
 
Devlet-vatandaş ilişkilerinin yoğun olduğu tapu ve kadastro hizmetleri, vatandaşın güven duyacağı bir.... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Evet Sayın Bakan, size 1 dakika daha süre veriyorum... 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla)- Sağ olun Sayın Başkan; ama suiistimal etmemek için 
konuşmamı bitiriyorum. 
 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Peki efendim, ben de size teşekkür ediyorum.  
 



Kişisel söz talebinde bulunan, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün, buyurun efendim; lehinde. 
 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzdayım; 
hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yürüten, milli 
güvenliğimizin ve kalkınma planlarının gerektirdiği bir ana plan dahilinde, ülke topraklarının kadastrosunun, 
yapılması, haritalarının belirlenmesi ve maliklerinin tespiti suretiyle tapu sicillerini tesis etmek ve taşınmaz 
mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmakla görevlendirilmiş bir kuruluşumuzdur. 
 
Gerçekten, tapu kadastro hizmetleri, hem kamu için, hem de fertler için çok önemli ve hayırlı hizmetlerdir. 
Gayrimenkul mülkiyetinin işlemesinde tek merci ve makam durumunda bulunan Tapu Kadastro Teşkilatımız, 
milli güvenlikten kalkınmaya kadar her konuyla ve vatan sathının her noktasıyla ilgilenmek durumunda bulunan 
tecrübeli, kadim bir kuruluşumuzdur.  
 
Ancak, son yıllardaki olumlu gelişmelere ve memnuniyet verici çalışmalara rağmen, tapu ve kadastro hizmetleri 
henüz istenen hedefe varamamış, insanımızın beklediği noktaya gelememiş, şikayetler son bulmamıştır. Devlet-
fert ilişkilerinin en yoğun olduğu tapu kadastro hizmetlerinin en kolay ve süratli şekilde yürüyeceği bir seviyeye 
getirilmesi de, halkımızın arzu ettiği bir durumdur. 
 
Kadastro hizmetleri, fertler için, özellikle kırsal kesimdeki insanımız için çok önemlidir. Tapu senetleri, 
devletten alınan en kıymetli belgelerdir ve evlerin en emin yerlerinde, itinayla, yıllar boyu muhafaza 
edilmektedir. Birçok insan, hala, ceddinden intikal eden gayrimenkulun tapu senedi diye, Osmanlıca yazılı, 
tuğralı, "Senedi Hakanı'' ismi verilen belgeleri saklamaktadır veya hukuki ihtilaflarda, hala, 1293'lerin, 1 
300'lerin yoklama kayıtları, delil diye mahkemelere getirilmektedir. 
 
Arazinin kadastro görmemiş olması veya kadastroda yapılan hatalar sonucu açılan davalar, özellikle tecrübeli 
hakim bulmanın zor olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ilçelerinde, yıllarca, onyıllarca devam etmekte, 
ihtilaflar nesilden nesile aktarılmaktadır. Ancak kadastro hizmetleri ihtilafları belli bir sür; sonra bitirmekte, 
herkes mülkiyet hakkının belgesini koynuna koymakta ve niza ve çekişmeler asgariye inmektedir.  
 
Kadastro görmemiş yerlerde, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların haklarını almaları epeyce zordur. Bir 
taşınmazın hissedarı] tapu kaydı gerçek durumu aksettirmediği için hak ve hissesini alamamakta, açılan izalei 
şüyu davaları çıkmaza girmekte, neticede bir hissedar, haksız şekilde, taşınmazın tamamını tasarrufa devam 
edegelmektedir. 
 
3402 sayılı Kadastro Kanunundan kaynaklanan ve taşınmaz mülkiyetinin tespiti konusunda getirilen şart ve 
sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesi, yapılacak kanun değişikliğiyle, özellikle 766 sayılı Tapulama 
Kanununun yürürlüğü sırasında kadastrosu yapılan ve o kanun hükümlerine göre tescil edilen arazideki hak 
sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi, miktar fazlası olarak veya kanundaki sınırlamaları aştığı için Hazine 
adına kaydedilen arazi üzerinde hak sahiplerinin haklarının iadesi veya bu konuda dava açma imkanının 
tanınması gerekmektedir. 
 
Ayrıca, 3402 sayılı Kadastro Kanunun aksayan yönlerinin de bir an evvel gözden geçirilmesi ve uygulamanın 
kanuna yansıtılması da gerekli bir haldir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 bölge müdürlüğü ve 1277 tapu sicil 
ve kadastro müdürlüğüyle hizmet vermektedir. Yılda 2,5 milyon işlemin gerçekleştirildiği ve 2,5 trilyon lira gelir 
elde edilen bu Kurumun, bu çalışmasını kutlamak gerekir. 
 
Tapu harcı, tarafların beyanı üzerinden ve Emlak Vergisi değerlerine paralel şekilde tahsil edildiği için, tapu 
işlemleri sırasında taşınmazların gerçek değerleri gizlenmekte, bu noktada büyük miktarda gelir kaybı husule 
gelmektedir. Ancak, bu konuda, tabiatıyla tapu idaresinin yapacağı bir şey yoktur. 
 
Ülkemizde, kadastrosu yapılacak 417 bin kilometrekarelik sahadan, il ve ilçe belediyeleri sınırları içindeki 
kısmın yüzde 70'inin kadastrosunun yapılmış olması, bu konuda, 2000'li yılların eşiğinde geri kaldığımızı, çok 
gayret etmemiz gerektiğini bize göstermektedir. 7 998 mahalleden 7 170 mahallenin kadastrosunun 
tamamlanmış olması, sevindiricidir; ancak, bakiye 828 mahallenin kadastrosunun da bir an evvel bitirilmesi 
lazımdır. 



 
Köylerdeki kadastro çalışmalarında ise, maalesef, daha gerilerde bulunmaktayız. 36 356 köyden 21 257'sinin 
kadastrosu tamamlanmış, 15 101 köyde ise henüz kadastro çalışması ya başlamamış veya bitirilememiştir. Bu, 
tüm köylerin üçte birini ifade etmektedir ki, bunların çoğu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köylerdir. 
Özellikle orman arazisiyle alakası olmayan 4 500 civarındaki köyün kadastrosunun önümüzdeki birkaç yıl içinde 
behemehal bitirilmesi lazımdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce, 1992 ve 1993 yıllarında planlanan 5 bin kilometrekarelik hedefler 
hep misliyle aşılmış, başarılı çalışmalar yapılmıştır. Ancak, 1994 yılı için yine 5 bin kilometrekarelik bir hedef 
tayin edilmiştir. 1994 yılı hedefinin, asgari, 1992 yılı gerçekleşme miktarı olan İ0 bin kilometrekare olmasını ve 
bu miktarın, inşallah ikiye katlanmasını Genel Müdürlüğümüzden bekliyoruz. 
 
Ayrıca, otomasyon çalışmalarının, tapu kadastro bilgi sistemi projesiyle Güneydoğu Anadolu projesi tapu 
kadastro bilgi sistemi projelerinin ve diğer projelerin süratle sonuçlandırılması; kısa bir zaman içerisinde, 
kadastrosu tamamlanmış, insanları arasındaki ihtilafları asgariye indirilmiş, modern teknolojinin bütün 
gereklerini kullanan ve bu şekilde hizmet veren bir Tapu ve Kadastro Teşkilatına kavuşmamız dileği ve 
ümidiyle, bütçemizin memleketimize, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize tekrar saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Esengün, teşekkür ediyorum. 
 
Şahsı adına, Aksaray Milletvekili Sayın ismet Gür; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
 
İSMET GÜR (Aksaray)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 
 
Her ne kadar bütçenin aleyhinde söz almışsam da, tapu kadastro işlemlerinin yapılmasına hiç kimse karşı 
olamaz. Bazı önerilerimi ifade ederek, sözlerimi kısa kesmeye çalışacağım. 
 
Gerçi, bir devlet, yetmiş yıldır kadastrosunu tamamlayamamışsa, orada bazı işler aksak görünüyor, aksak 
yürüyor demektir. Bu, daha yapılacak çok iş var manasına gelir ki, bu da maalesef, sistemin tıkandığının 
ifadesidir. Yetmiş yıldır bu ülkeyi idare edenler, demek ki, birçok şeyi başaramamışlardır. 
 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Başarılanlar ne olacak?.. 
 
İSMET GÜR (Devamla)- Bu, hayatın gerçeğidir. O yüzden, sistemin yeniden açılabilmesi için, zannediyorum 
bir zihniyet ve nöbet değişikliğine ihtiyaç var. Tabii, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü denince, tarih ve 
teknolojinin birbiriyle harmanlanması akla gelir. 
 
1453'lerden bu yana, ülkemizde, bulunduğumuz coğrafyada kadastro işlemleri yapılagelmiştir. Dolayısıyla, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 5 asırlık bir devreyi yaşamak mümkündür. 
 
Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünde, tapu arşivi, değeri ölçülemeyen, devlet eliyle tutulmuş gerçek bir 
hazinedir. Bu hazinenin özellikle kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Zira, son dönemlerde ülkemizde buna benzer 
bir hazine olan arşivlerimiz, maalesef Bulgaristan'a gönderilmek suretiyle imha edilmiştir. Ümit ederim ki, 
burada böyle bir yanlışlığa düşülmez. Eski kayıtların, halihazırda dünya üzerinde bulunan 16 devletin tarihine 
ışık tutacak değerler olduğunu ifade etmek isterim. 
 
Tapu kadastro işlemleri zamanında tamamlanamadığı için, bugün, tapu kadastro mahkemeleri çok ağır yükler 
altındadır. Ancak, bir aksaklık da orada mevcut; 1936 yılından bu yana hala bitmemiş arazi davaları var, nesilleri 
birbirine karıştırmış vaziyette. 
 
Tapu kadastro işlemlerinin bir an evvel bitirilebilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, 
büyük bir fedakarlıkla ve bir an evvel artırılarak, işlemlerin hızlandırılması lazım. Çünkü, bir ülkede tapu 
kadastro işlemleri bitmemişse, altyapının tamamlanması mümkün değildir. 
 
1 trilyon 900 milyar liralık bütçenin 1,5 trilyonu personel giderlerine ayrılıyor; geri kalanıyla da, Türkiye'de 
kadastro işlemlerinin tamamlanması çalışmalarına imkan sağlanacaktır. Gerçi, bu 400 milyar lirayla, çok büyük 
bir rakam olmamakla beraber, israf önlendiği takdirde, bugün yapılanın en az beş misli hizmet yapılabileceği 
kanaatindeyim. 



 
İşlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için, Türkiye'de mevcut olan; fakat, kamu yönetimi tarafından çok iyi 
bilinmeyen bir sistemi burada önermek istiyorum. Tapu kadastro işlemlerinin temelinde parasal bir gerçek var. 
Tarım Bakanlığına bağlı veteriner sağlık teknisyenlerinin yıllardan beri uyguladığı bir sistemi burada da 
uygulayacak olursak, işlemlerin daha ciddi, daha çabuk ve şaibeden uzak olarak yürütüleceği kanaatindeyim. Bu, 
şu demektir: Kadastro ile ilgili döner sermaye sisteminde, tapu kadastro müdürlüklerinde çalışan memur ve 
yöneticilerin doğrudan doğruya belli oranda pay atmalarını sağlamak lazımdır. Eğer, bunu sağlayabilirsek, 
birçok olay kendiliğinden ve çabuk olarak çözülecektir. 
 
Tabii, bu arada, Türkiye'de yeni kurulan ilçelerde de bir an evvel tapu sicil müdürlüklerinin ihdas edilmesi, 
kurulmuş olanların da, "bir müdür bir mühür" den kurtarılması gerekiyor. Bu hususu da Sayın Bakanıma arz 
etmek istiyorum. 
 
Tapu kadastronun Türkiye'deki asıl sorunu, teknolojiye uygun olarak tapu ve kadastro bilgilerinin yeniden ele 
alınması ve yeniye uyarlanması olayıdır. Bu yüzden, yenilenme, tapuIaştırma ve imar uygulamalarının tekraren 
yapılması gerekiyor. Yani, kadastro işlemlerinin belli aralıklarla yeniden tekrarlanması mecburiyeti var. Bunu 
pratiğe indirgemenin yolu da, tapu kadastroda bilgisayar sistemine geçmektir. 985 tapu müdürlüğünden, bugüne 
kadar, sadece 60 tanesi, 380 kadastro müdürlüğünden de ancak 105 tanesi bilgisayar sistemine geçmiştir. 
Gönlümüz arzu ediyor ki, ödeneklerini biraz artırarak, başka alanlardan kısarak, bin an evvel bilgisayar sistemine 
geçelim. 
 
Son olarak, tapu kadastro çalışanlarının arazi tazminatlarındaki bir aksaklığın da giderilmesi hususunda Sayın 
Bakanımıza arzımız vardır. Aynı işlemi yapan Orman Bakanlığına ait kadastro memurları için, geçmiş dönemde 
13 bin lira olan arazi tazminatlarının şu anda 117 bin liraya çıkarılması hususunda prensip kararı alınmıştır; ama, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan ve arazide çalışan teknisyen ve yetkililerin arazi tazminatları 13 
bin liradan sadece 26 bin liraya çıkartılmıştır ki, bunun, mutlaka, iki bakanlık arasında eşit tutulması gerekiyor. 
Çünkü, bir Ülkede iki tane devlet olmaz; ikisinin teke indirilmesi gerekiyor. 
 
Daha çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için bütçe kaynaklarının rasyonel olarak kullanılmasını diliyor; 
ayrıca, bu bütçenin, ülkemize ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı olmasını temenni 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Sayın Gür, teşekkür ediyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakereleri tamamlanmıştır. 
 
Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlarımızı kaydediyorum... 
 
Sayın Çelik, Sayın Ergüder, Sayın Sancak. 
 
Başka soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 
 
Soru soracakların kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
 
Buyurun Sayın Çelik. 
 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanın cevaplamasını arzu ettiğim 
sorularımı takdim ediyorum. 
 
Ülke genelinde, bilgisayar destekli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmiştir. Şanlıurfa'da da bu sisteme 
geçilecek mi? 
 
İkinci sorum: Sicillerin tutulmasındaki sorumlulukları nedeniyle, tapu sicil müdürlüklerinde görevli personele 
mali tazminat verilmesi hususunda bir çalışma yapılacak mı? 
 
Üçüncü sorum: Kadastro hizmetinde, önemine binaen, arazi şartlarında güçlükle çalışan görevlilerin, teknik 
personelimizin özel hizmet ve arazi tazminatlarının artırılması hususunda bir çalışma serdedecekler mi? 
 
Teşekkür ederim. 
 



BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
 
Sayın Bakan, üç soruyu da aldınız, değil mi? 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon)- Yazılı cevap vereceğim efendim. 
 
BAŞKAN- Yazılı olarak cevap vereceksiniz; peki. 
 
Buyurun Sayın Ergüder. 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, delaletinizle Sayın Bakandan istirhamım...  
 
BAŞKAN- Efendim, bir talepte mi bulunacaksınız, soru mu soracaksınız?.. Çünkü, "İstirhamım" buyurdunuz 
da... 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, soru soracağım. 
 
Sayın Başkan, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliğin altında, ayrıntılı olarak evvela toprak gelir. 
Toprağı olmayan bir ulus, ulus olamaz. Cumhuriyet ilan edileli yetmiş sene olmuştur. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve arkadaşları, her sene, gelirler, aynı şarkıyı söylerler, "on yıl daha müsaade edin" derler. Son olarak 
da "2002 yılında bitecek" diyorlar. Bir memleketin kadastrosunun yüzde 60'ı yapılmış, yüzde 40*ı yapılmamışsa, 
biraz önce söylediğim şu büyük cümleyi büyük sıkıntıya sokuyoruz demektir. Onun için, bana lütfen söylesinler, 
bu kadastro ne zaman bitecek" Yani, bu kadastro işi, ilme ve fenne uygun olarak, Türkiye'nin her 
santimetrekaresinde ne zaman bitecek? Eğer para yetmiyorsa, Sayın Başbakana müracaat ederler biz de 
oyumuzu veririz. Kaldı ki, esbabı mucibeyi anlatıyorum; toprak reformu yapılan... 
 
BAŞKAN- Sayın Ergüder, soru tevcih buyurmanız için esbabı mucibeye ihtiyaç yoktur; yani gerekçeye gerek 
yoktur. 
 
Sorunuzun birini aldık efendim; bu kadastro ne zaman tamamlanacak?..  
 
Başka bir sorunuz var mı? 
 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başbakanımızın, gayrimenkuller üzerindeki reform tasarısının 
muvaffak olabilmesi için bu beyefendilerin bu işi bitirmesi lazım; yoksa muallakta kalır. Doğru mu söylüyorum, 
yanlış mı söylüyorum? 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon)- Yazılı cevap vereceğim efendim. 
 
BAŞKAN- Sayın Ergüder, cevabı yazılı alacaksınız... 
 
Buyurun Sayın Sancak. 
 
İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma sorumu yöneltmek istiyorum. 
 
Orman köylüsünün çilesi çok büyüktür. Otuz kırk seneden beri tarla yapmıştır; ama ormandan, ama boş yerden 
yapmıştır; üzerine meyvesini, fındığını dikmiştir. Orman kadastrosu tespitini yaparken-bürokratlarımız 
bağışlasınlar- bazı yerler orman dahilinde, bazı yerler orman haricinde kalıyor. Gerçek değerlendirmenin bir an 
evvel yapılmasını istiyoruz. Bu ne zaman yapılacaktır? 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Buyurun Sayın Bakan. 
 
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon)- Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- İstimale salih arazinin tespiti babında sual tevcih buyurdunuz; Sayın Bakan yazılı cevap verecek. 
 



H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkan, arkadaşımız sizden daha anlaşılır söylemişti. 
 
BAŞKAN- Efendim, bu saatte, lütfedin de bu kadar olsun yani. Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzün 1994 mali yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.  
 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
 
Bölümlerini okutuyorum efendim: 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 236 533 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 1 603 048 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 13 830 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 1853 411000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
A- CETVELİ 
 

 Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam 
Harcama 

İptal 
Edilen 
Ödenek  

Ödenek Dışı 
Harcama  

Ertesi Yıla 
Devrolunan 

Ödenek 

1050 SK 
83. Madde 
Gereğince 

Saklı 
Tutulan 
Ödenek 

TOPLAM 779 086 168 
000 

835 489 687 
000 

135 000 
000 

56 566 238 
000 

27 719 000 135 000 
000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1992 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 



Bu suretle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 1994 mali yılı bütçesi ile 1992 mali yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 
 
Kendilerine ve milletimize hayırlı ve uğurlu hizmetlere vesile olsun inşallah. 
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F) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programımız gereğince, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Grupları adına, DYP Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın, Refah Partisi Grubu adına Van 
Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş, SHP Grubu adına Kars Milletvekili Sayın Mehmet Alp, ANAP Grubu adına 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven söz almışlardır. 
 
Şahısları adına ise, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı, lehinde; Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz, 
aleyhinde konuşmak üzere söz almışlardır. 
 
DYP Grubu adına, Sayın Işılay Saygın; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Saygın, konuşma süreniz 15 dakikadır efendim; buyurun. 
 
DYP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; DYP Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 
 
Toplumumuzda toprak-iskan ilişkisi, asırlar boyu önemli bir yer tutmuştur. Toplum olarak, toprak mülkiyetine 
çok önem vermekteyiz. Hızlı kentleşme ve son derece yoğunlaşan köyden kente göç olgusu sonucunda, arsa 
üretimi ye yapılaşma, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün temelinde de, 
güncelliğini koruyan tapu ve kadastro hizmetleri yatmaktadır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, son yıllarda, çağdaş bir yapılanma içerisinde olduğu, toplumumuz 
tarafından gözlenmektedir; araç gereç ve fizikî yapı olarak modern bir görünüme kavuşmakta olduğunu, 
vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli, sıhhatli ve güleryüzle karşılandığını memnuniyetle görmekteyiz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kısıtlı imkanlarına ve tasarruf tedbirlerine rağmen, 1994 yılında 
programa "alınan kadastro hizmetlerinin yüzde 200 oranında gerçekleştirilmiş olmasını takdirle karşılıyoruz. 
 
Modern bir devlet olmanın şartlarından birisi de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı, modern tapu sicillerinin 
tesisine bağlı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple, tesis kadastrosunun bitirilmesi için, yürürlüğe konulan projeye 
parasal destek sağlanmalıdır. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına ait yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması 
gerekmektedir. Tapu ve kadastro teşkilatının, bilgisayar çalışmaları yönünde ulaştığı boyutlar, azımsanmayacak 
durumda olmasına rağmen, Hükümetimizin desteğine ihtiyacı vardır. 
 
İzmir, İstanbul, Ankara bölgelerindeki ve birçok birimlerdeki bilgisayar çalışmaları, kısıtlı imkanlara rağmen 
devam etmektedir. İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğündeki bilgisayar çalışmalarını bizzat izlemek 
imkanını buldum ve gurur duydum; Ege bölgesi olarak, bilgisayar ağını tamamlamakta, bunlar otomasyonla 
birbirine bağlanmaktadır. Tapu kütüklerinin büyük bir çoğunluğu, bilgisayarlara aktarılmış durumdadır. Bir 
taşınmazın kaydını, anında ekranda görebilmekte ve yazıcıdan alabilmektesiniz. Bu çalışmalar, belediyelerle 
bağlantılı olarak sürdürülmektedir; böylece, belediyeler, Emlak Vergi gelirlerini, daha sağlıklı ve süratli 
toplayabilmektedirler. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri, devletimizin vergi toplaması yönünden de son derece önemlidir. Ülkemizin arazi ve 
emlak değerlerinin sağlıklı bir şekilde vergilendirilmesi ve böylece, tarımsal üretimimizin de artırılabilmesi, tapu 
ve kadastro teşkilatına hak ettiği değerin verilmesiyle mümkün olacaktır. 
 
Ancak, bu teşkilatın tapu sicil müdürlüğü mensupları, ortalama 4-4,5 milyon lira maaşla, son derece sorumluluk 
taşıyan bu görevi hiçbir hata yapmadan yerine getirmek zorunda bulunuyorlar. Bu personelin özlük haklarının 
iyileştirilmesi şarttır. Çalışan personel, hem teknik hem de hukukî sorumluluk altındadır. Bu personele, yaptığı 
işe uygun kadro verilmelidir; tapu ve kadastro uzmanı veya bilgiişlem elemanı gibi teknik kadro verilmelidir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bilgisayara dayalı çalışmalarını sürdürmekte olduğu pilot proje 
uygulamalarını içtenlikle destekliyoruz. Üniversitelerle yapılan işbirliğini, önemli bir adım olarak 
değerlendiriyoruz. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 3402 sayılı Kadastro Kanunuyla 1987 yılında yürürlüğe giren döner 
sermaye işletmesince, tapu ve kadastro hizmetlerinde modern arşivin kurulmasına yönelik olarak başlatılan "tapu 
işlem köyü" uygulamasını, kadastro sonrası değişiklik hizmetlerinin hızlandırılması ve niteliğinin artırılması 
amacıyla, döner sermaye işletmesi aracılığıyla yapılmasının, uygulamaya konulmasını takdirle karşılıyoruz. 
Döner sermayeyle sağlanan bu kaynağın, hizmetin iyileştirilmesi için kullanılmasına mutlaka fırsat verilmelidir. 
Ayrıca, bu hizmetlerin süratle yapılabilmesi için, tapu ve kadastro çalışmalarına, özel sektörün de daha fazla 
katılımının sağlanması gerekmektedir. 
 
Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışında çıkan ve köylümüzün halen kullanmakta olduğu, yani, 
zilyetlik ettiği arazilerin, uygun koşullarla, Maliye hazinesi tarafından kendilerine satışının bir an önce 
sağlanması kaçınılmazdır. Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızın değerlendirilmesi de söz konusu olacaktır. 
 
Büyük şehirlerde, hazine arazilerinin, belediyelere bir an evvel devredilip imar planlarına kavuşturulması, 
gecekondulaşmayı önleyecek tek etkendir. Tüm bu çalışmalar, Tapu ve Kadastro  teşkilatı mensuplarının 
katkılarıyla yapılabileceğinden, bu kurumun önemi her konuda karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bir başka önemli konu da, padişah tapuları sorunudur, İzmirimizin Karaburun ilçesinde, çok sayıda köyü içine 
alan padişah tapusu nedeniyle, köylümüz, yıllardır, Hazineyle davalıdır. Padişahın kendisi kalmamış, hükümsüz 
iken, hala, tapusunun geçerliliği anlaşılır bir husus değildir. Bu konuyla ilgili kanun teklifi, gündemimizin 54 
üncü maddesinde beklemektedir. Kanunun bir an evvel çıkarılarak yürürlüğe girmesi, kanamakta olan yarayı 
tedavi edecektir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri kısa sürede anlatmak imkansızdır. Dışarıdan mütevazı 
görünümlü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, içerisine girildiği zaman, devasa hizmetler yapan bir kurum 
olduğu bilinmeli ve ona her türlü yardım yapılmalıdır. 
 
Sözlerimi bitirirken, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, çalışkan Genel Müdürümüz ve Genel Müdürlüğümüz 
personeline teşekkür eder, geçmiş yıllardaki başarılarının, 1995 yılında da devam etmesini temenni eder; 
bütçemizin, devlete ve millete hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
 
Sayın Erbaş, süreniz 15 dakikadır. 



 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilindiği gibi, 1984 yılında, 3045 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu Genel 
Müdürlüğümüzün görevi, ülke topraklarının kadastrosunu yapmak, haritalarını düzenlemek ve maliklerini tespit 
ederek tapuya tescilini sağlamak, gayrimenkullerle ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmaktır. Tüm bu 
görevler, 15 bölge müdürlüğü ile 1 277 tapu sicil ve kadastro müdürlüğünce yürütülmektedir. 
 
Bu teşkilatımızın mazisine baktığımız zaman görüyoruz ki, Osmanlı imparatorluğu döneminde, İmparatorluk 
sınırlan içerisinde bulunan toprakların, üretim durumları, nitelikleri, üretilen ürün cinsleri, miktarları, 
kullanıcıların dinleri ve nüfusları gibi bilgiler, vergide, ekonomide, siyasî ve kültürel hayatta birçok konuya ışık 
tutacak biçimde tutulmaktaydı. Hatta bugün bile, Macaristan'da, arazi ihtilaflarında, Osmanlıların tuttuğu tapu 
sicil kayıtları ve kadastrolan esas alınmaktadır. O günün şartlarında, bu kadar sistemli ve hassas şekilde tutulan 
bu siciller, ecdadımızın hak anlayışının bir ürünüdür. 
 
Mülkiyet hakkı, günümüzde, Anayasamızın 35 inci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Demokrasilerde temel 
haklar manzumesinin bir ayağı olan mülkiyet hakkının, ferdin ve tüzelkişilerin mülkiyet haklarının 
kullanılmasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, herkese ev sahipliği yapmaktadır. Herkes, bu dairenin 
eşiğinden içeri girmek durumundadır. Mülkiyet hakkının tevsikini, tespitini ve teslimini, bu kurumumuz yapar. 
Atalarımız, "dünyada mekan, ahrette iman" demişlerdir. Dünyada mekanın belgelendirilmesi işini, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri yapmaktadır. 
 
Ülkemizde, haritaya dayalı kadastro faaliyetleri, 1934 yılında başlamış olup, kadastroyla, gayrimenkullerin 
mülkiyet durumu ile geometrik durumları belirlenmektedir.  
 
Bunlara ilişkin olarak, Medenî Kanunun öngördüğü, tapu kütükleriyle paftalar meydana getirilmektedir. 
Uygulamada bugüne kadar, altmış yıllık süre geçmiştir; ancak, zamanın şartlarına göre oluşturulan paftalar hala 
yürürlüktedir ve günün ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.  
 
Günümüzde, belediyeler, kent bilgi sistemini oluşturma ihtiyacını hissetmektedirler. Bu sistemin en önemli 
verilerini, gayrimenkullerin mülkiyeti ve geometrik şekilleri oluşturmaktadır. Bu şekilde, uygulama kabiliyetini 
yitirmiş paftaların, günümüz teknolojisine uygun olabilmesi ve planlamalara zemin teşkil edebilmesi için 1983 
yılında yürürlüğe giren 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna rağmen 
yeterli verimlilik sağlanamamıştır. 
 
Tapu sicilleri ve kadastrolardaki bilgilerin, en kısa zamanda bilgisayar ortamına geçirilmesi, hizmetin daha seri 
ve sağlıklı yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde otomasyona geçilen müdürlüklerde, birkaç dakikada satış 
ve benzeri işlerin sağlandığı ve talebin karşılandığı görülmektedir. 
 
Bütün temennimiz, belediyeler ile tapu ve kadastro bölge müdürlüklerinin, il ve ilçe müdürlüklerinin müşterek 
çalışmalarıyla modern bir sistemi oluşturmaları, kentlerimizin kanayan en büyük yarası olan gecekondulaşmayı 
önlemeleri ve herkesin, sahiplik belgesine, en ince teferruatına kadar, ihtilaflara yer verilmeden teknolojinin 
verdiği imkanlarla sahip olmasını sağlamalarıdır. 
 
Bugün için kadastrosu yapılmayan köylerin büyük bir kısmı ormanla ilişkilidir. Bu köylerde, orman 
kadastrosuna ilişkin bilgi toplanması ve haritaların yapılması, kadastro esnasında ihtilaflar meydana getirmekte 
ve bu da, normal kadastroyu aksatmaktadır. Orman kadastrosunun sağlıklı ve seri yapılması, normal kadastroyu 
da hızlandıracaktır. Orman idarelerinin bu konuda daha duyarlı davranmaları gerekir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Türkiye'de tapu ve kadastronun bilgi 
arşiv ve teknolojik durumu, üretimde ulaştığı tecrübe ve bilgi birikimi, çok amaçlı kadastro sistemine geçiş için 
uygun bir başlangıcı oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesinde önemli bir engel olan 203 sayılı Yasadaki 
sınırlandırıcı hükümlerin yürürlükten kaldırılması gerektiğine inanmaktayız. Mevcut bütün teknik yönetmelikler 
topluca ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Bu yeni düzenleme, güncelleştirme, harita üretme, çoğaltma ve 
arşivleme konularını da içine almalıdır. 
 
Yine, gayrimenkullerle ilgili mevzuat gözden geçirilmeli; hakkın en kısa sürede gerçekleşmesini temin eden 
düzenlemeler yapılmalıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, tapulu arazilerde dahi haksız bir tecavüz vukuunda, 



mahkemeye müracaat eden bir vatandaş, mahkeme yıllarca devam ettiği için hakkını kolay kolay alamamaktadır. 
Şahit olduğum bazı davalar kırk yılı aşkın bir süredir 
karara bağlanmamıştır. 
 
3402 sayılı Kanunda ve Medeni Kanunda gerekli değişiklikler geciktirilmeden yapılmalıdır. Tapu kadastro 
çalışmalarına paralel olarak, ihtilaflı yerlerdeki paftaların süratle yenilenmesi sağlanmalıdır. Bugün, hukuk 
davalarının yüzde 60'ının, ceza davalarının ise yüzde 50'sinin gayrimenkul ihtilaflarına dayandığını söylemek 
mümkündür. 
 
Tapu senetleri, devletten alınan en kıymetli belgelerdir ve evlerin en emin yerlerinde itinayla muhafaza 
edilmektedir. Birçok insan, ceddinden intikal eden gayrimenkulun tapu senedi olarak, Osmanlıca yazılı ve tuğralı 
"Senedi Hakani" ismi verilen belgeleri saklamaktadır. Hukukî ihtilaflarda, hala, 1293'lerin (1877'lerin) yoklama 
kayıtları delil olarak mahkemelere getirilmektedir. 
 
Osmanlı döneminden kalan tapu arşivi, değeri ölçülemeyen, devlet eliyle tutulmuş gerçek bir hazinedir. Bu 
hazinenin kıymetinin bilinmesi gerekir. Zira, son dönemlerde, ülkemizde buna benzer bir hazine olan 
arşivlerimiz, maalesef, Bulgaristan'a hurda kağıt olarak gönderilmiş ve bu belgeler, orada imha edilmiştir. Ümit 
ederiz ki, burada da öyle bir yanlışlığa düşülmez. Eski kayıtların, halihazırda, dünya üzerinde bulunan 16 
devletin tarihine ışık tutacak değerler olduğunu belirtmek isterim. 
 
Bugün, tapu kadastro davalarına bakan mahkemeler çök ağır yükler altındadır. 1936 yılından bu yana hala 
bitmemiş arazi davaları vardır ve nesilleri birbirine karıştırmış vaziyettedir. 
 
Tapu arşiv hizmetlerinde bilgisayara dayalı hizmetlerin yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması en samimî temennimizdir. 
 
Bütçede sözü edilen TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistem Projesi) ve diğer projelerin, toprakla ilgili bilgi 
sistemlerinin temelini oluşturacağı düşünülürse, eski Osmanlı arşivlerinin de bu sistem içerisinde 
değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesi, birçok davanın sonuçlandırılmasında, ayrıca, basının ve kamuoyunun 
gündemini oluşturan arazi ve arsa mafyalarıyla mücadelede büyük mesafe kaydedilmesini sağlayacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bunca hizmetine karşılık, bütçesi, 
2 trilyon 980 milyar Türk Lirası olarak takdir edilmiştir. Geçen sene 1 trilyon 842 milyar 700 milyon olan 
bütçesine göre artış, yüzde 61,7'dir. Enflasyonun yüzde 140 olduğu düşünülürse, 1995 yılı bütçesinin yüzde 78 
oranında azaldığı bir gerçektir. 
 
1995 yılı bütçesinin, 504 milyar 225 milyon Türk Lirası genel yönetim ve destek hizmetlerine, 2 trilyon 452 
milyar 775 milyon Türk Lirası tapu- kadastro ve fotogrametri çalışmalarının yürütülmesine, 23 milyar Türk 
Lirası da hizmet programlarına dağıtılamayan transferlere ayrılmış bulunmaktadır. 
 
Ümit ederiz ki, bu bütçeyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yukarıda bahsettiğimiz tüm hizmetleri yürütür, 
Anayasanın 35 inci maddesindeki mülkiyet hakkını teminat altına alır, ecdadımıza yakışır bir şekilde günün 
teknolojik gelişmelerine uygun olarak arşiv sistemimizi gerçekleştirir. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 malî yılı bütçesinin, başta Genel 
Müdürlüğümüze ye çalışanlarına olmak üzere, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, şahsım 
ve Grubum adına hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
 
SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar)  
 
Sayın Alp, süreniz 15 dakika. Arkadaşlarımız gayet güzel ve öz konuşuyorlar... 
 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 malî yılı bütçesiyle ilgili 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun düşüncelerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri, 15 bölge müdürlüğümüz, 991 tapu sicil müdürlüğümüz ve 314 
kadastro müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte; bu genel müdürlüğümüz 1 318 kuruluşla ve 16 bin 
personeliyle, ülke çapında hizmet vermektedir. 
 
Ülkemizin tahminî kadastro alam, 417 bin kilometrekaredir; biten kadastrolaşmış alan, 305 bin 300 
kilometrekare, oranı ise yüzde 74'tür. Kalkınma planında hedeflenen 35 bin kilometrekarelik kentsel alan 
kadastrosunun yüzde 94,4'ü tamamlanmıştır. Bu kırsal alan kadastro çalışmalarında da yüzde 70.4'lük bir 
gerçekleşme göstermektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994 yılı hedefi, 5 bin kilometre kare olmasına rağmen, 30 Eylül 1994 
tarihi itibariyle 7 053 kilometrekarelik kadastro alanı çalışmaları tamamlanmış ve hedefin yüzde 41'inin üzerine 
çıkılmıştır. Asıl hedef ise, 2000 yılında, ülkenin her köşesinin kadastro işlemlerinin tamamlanmasıdır. Bu 
seviyeye ulaşmamız sevindiricidir, 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da malî konulara değinmek isterim. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1994 yılı içerisinde, 1,85 trilyonluk bütçesine karşılık, 4,2 trilyonluk 
harç geliri elde edeceği beklenmektedir. 1994 yılında 2 trilyon 980 milyarlık bütçesine karşılık, 10,8 trilyonluk 
tahmini gelir elde edileceği hesaplanmaktadır. Açıkça görülüyor ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinde, geçen yıla oranla yüzde 61.7'lik bir artış vardır. Bu bütçeye sağladığı gelirle, en fazla kAr eden 
kurumlar listesinde üst sıralarda görülmektedir. Bununla birlikte, kurumun verdiği önemli hizmetlerde elde 
edilen ekonomik fayda, elbette, bu gelirin daha çok üzerine çıkmaktadır. 
 
2 trilyon 980 milyarlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, 2,6 trilyonu personel giderlerine 
ayrılmıştır. Kalan 330 milyar lira, kadastro işlemlerini hızlandırmak için yeterli görülmemektedir; ancak, döner 
sermaye işletmesi, genel müdürlük hesabına hizmet gören birimlere destek sağlamak amacıyla kurulmuş 
olduğundan, kuruma sağladığı ek gelir, 1994 yılının sekizinci ayına kadar, yaklaşık 250 milyar liradır. Ayrıca, bu 
işletme, devlete, 134 milyar Türk Lirası vergi ödemiştir. Döner sermaye işletmesi, 1995 yılında da, Genel 
Müdürlüğe bu katkısını sürdürerek, parasal rahatlık sağlayacaktır, 
 
Tapu kadastro hizmetlerinin tamamlanması, modern, devlet olmanın gereğidir. 1930 yılında yürürlüğe girmiş 
olan Tapu Sicil Tüzüğü, yaklaşık altmışdört yıl uygulanmıştır. 7 Haziran 1994 tarihinde Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe koyduğumuz bu tüzükle gelen yenilikler kısaca şöyledir: Uygulama olanağı kalmayan 
maddeler, mevcut durumla uygun hale getirilmiş; zaman kaybına neden olan yardımcı siciller uygulamadan 
kaldırılmış; artık, vatandaşların tapu dairelerine sözlü olarak başvurabilmeleri sağlanmış ve ortak kullanıma 
ayrılmış taşınmaz mal ve bağımsız bölümlerin tescil şekline açıklık getirilmesi suretiyle, amacına uygun 
kullanım imkanı sağlanmıştır. 
 
MEHMET SEVEN (Bilecik)- Gaspettiler; hazine arazileri bitti zaten. 
 
MEHMET ALP (Devamla)- Tamamı değil. 
 
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, satış vaadi sözleşmeleri gibi, tapu siciline şerh ettirilmesine imkan 
sağlanmıştır. Eski tüzüğe göre, birbirine bitişik taşınmaz mallar, aynı malik veya maliklere ait ise 
birleştirilebiliyordu; yeni tüzükte, ayrı kişilere ait taşınmaz malların da birleştirilmesi mümkün hale getirilmiştir. 
 
Yeni Tapu Sicil Tüzüğü, ileriye yönelik olarak, tapu sicillerinin bilgisayar ortamında da tutulmasına imkan 
vermektedir. 
 
9 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu da, geçen süre içerisinde, uygulamada bazı 
eksiklikler göstermiş, bu nedenle, yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı kanunlaşırsa, birçok hatalı 
tespitler, komisyonlarca incelenecek, düzeltilecek, kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Böylece, vatandaşlarımızın 
kadastro mahkemelerinde dava açmasına gerek kalmayacaktır. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın, yakınmaları 
ve mahkemelerin iş hacminin artması önlenmiş olacaktır. 
 
MEHMET SEVEN (Bilecik)- Ne zaman olacak bu Sayın Vekilim? 
 
MEHMET ALP (Devamla)- Elbirliğiyle yapalım. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, emlak müşavirliği tasarısı hazırlamış, bu tasarı taşınmaz mallara ilişkin 
işlemlerde aracılık eden kişilere "emlak müşaviri" unvanı vermekte ve yapacakları hizmete, kamu hizmeti 
niteliği kazandırmaktadır. Ayrıca, emlak müşavirleri, disiplin altına alınmakta, kazançlarından Gelir Vergisi 
ödemek konumuna getirilmekte ve böylece, devlet gelirlerinde artış sağlanmaktadır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün idarî ve teknik faaliyetlerine de 
biraz değinmek istiyorum: Tapu kadastro hizmetlerinin hızlandırılması, düzenli arşiv ve dosya sisteminin 
kurulması amacıyla, döner sermaye işletmelerince yaptırılıp hizmete sunulan işlem belgeleri föyünün, bedeli 
karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmesi uygun görülmüştür. Faks ağı kuruluş çalışmalarına başlanmış, tapu 
senedi boyutlarının küçültülerek, mülkiyet bilgi kartı şeklinde yeniden düzenlenmesi, bölge müdürlüklerine 
otomasyon birimleri kurulması, kent bilgi sistemi kurulması ve bu sisteme mevcut tapu ve kadastro bilgilerinin 
aktarılması konusunda belediyelerle çalışmaların sürdürülmesi ve yine proje grupları ve çalışma grupları 
oluşturulması, Rusya Federasyonu ve Türkî cumhuriyetlerle teknik işbirliği ve bilgi alışverişini öngören 
protokollerin yapılması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, tapu-kadastro hizmetlerine yönelik gelişimini 
sağlayan başarılı çalışmalarıdır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu güzel çalışmaları belirttikten sonra, bir konudaki yetersizliğin de, artık 
giderilmesine ihtiyaç vardır; tapu sicil müdürlükleri ve tapu kadastro müdürlüklerinde görevli teknik ve idarî 
personelin, bilgi seviyesini mutlaka yükseltmeliyiz. İşlemlerdeki ve belgelerdeki kelime ve rakam hataları 
böylece azaltılmış olur; yoksa, yanlışların düzeltilmesi işlemleri ve yavaş çalışma kayıplarının, insanlarımızı 
bezdirir bir durum yaratmasından kurtulamayız. Birçok yeni proje çalışmaları yapan bu kuruluşumuzun, bunu da 
aşacağına inanıyorum. 
 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, 1995 malî yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesini olumlu 
bulduğumuzu belirtir, ülkemize ve Genel Müdürlük çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
 
Hepinizi saygıyla selamlarım.(Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alp. 
 
ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet Seven; buyurun efendim. 
 
Süreniz, 15 dakikadır. 
 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEVEN (Bilecik)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 
Cumhuriyetinin 70 inci yılını doldurup, 71 inci yılından gün aldığı şu günlerde; acaba, Türkiye Cumhuriyeti, 
devlet olmanın gereklerini ne ölçüde yerine getirebilmiştir? 
 
Devlet olmanın gereği; sosyal güvenlik, hukuk, millî savunma, iç güvenlik gibi konuları şöyle bir tarafa 
bırakalım ve çok daha temel konulara el atalım ki, bunlardan bir tanesi de kadastrodur. Kimse çıkıp da, 
Türkiye'nin kadastro sorunu yoktur diyemez. Türkiye'nin böyle bir sorunu vardır ve bütün hükümetler 
döneminde de bu sorun gözardı edilmiştir. Bu Hükümet de aynı duyarsızlığı göstermektedir. Bugün Türkiye'de 
devlet, bütün arazilerin kadastrosunu yapmış mıdır, yapmamış 
mıdır? 
 
Benim bölgem Bilecik'te de, Yenipazar, inhisar, Pazaryeri, Gölpazarı, Osmaneli ilçeleri ve bunlara bağlı köylerin 
kadastrosu halen yapılmamıştır. 
 
Arkadaşlar, acaba, dünyada Türkiye gibi kadastrosunu bitirmemiş kaç ülke gösterebilirsiniz? Size soruyorum, 
sahip olduğu toprakların, devletinin egemenliğinin hüküm sürdüğü toprakların nerede olduğunu bilmeyen devlet 
olur mu? Kim olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun, bu bir ayıptır. 
 
Her konuda iddialı olan DYP-SHP Hükümetinin, bu husustaki ayıbı, ya tembelliklerinden kaynaklanıyor ya da 
bu işe akıllan ermediğinden kaynaklanıyor. 
 
Anlayamadığım şudur: Bir ülkenin kadastrosunu yapmak bu kadar zor mu? Yetmiş yıldır bitirilemeyen bir 
kadastro, bu devletin iyi çalışmadığını göstermektedir. Bir kadastro meselesi yetmiş yılda nasıl bitirilemez; bir 
devlet kadastrosuz yetmiş yıl nasıl devam edebilir; nasıl olur da, iktidarlar bu meseleyi çözeceklerini söyledikleri 
halde çözemezler veya çözmezler. 
 



Aslında, özelleştirmeyi Meclisten ite kaka geçiren ve halen özelleştirmeyle ilgili kurumun başına, gözü kara bir 
babayiğit bulamayan Hükümete diyorum ki, gelin şu kadastro işini de özelleştirin; özelleşirse belki, bu sorun bir 
an evvel biter. 
 
Arkadaşlar, bırakın Türkiye'nin kadastrosuzluğunu, daha Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü bile 
şeffaflaştıramamışız. Öyle ki, bu kurum, kendi kadastro sorununu unutmuş, birilerinin arazilerini, arsalarını 
milletten ve vekillerinden gizler duruma düşmüştür; oysa, en şeffaf kurumun burası olması gerekir. 
 
Mesela geçtiğimiz günlerde, Sayın Başbakanın, Kuşadası'nda bakıcısı üzerine aldığı 90 dönümlük arazi hakkında 
bilgi almak istediğimde, ne Kuşadası Tapu Sicil Müdürlüğü ne de Genel Müdürlük makamı, bu konuda hiçbir 
bilgi vermemiş ve Adeta, devlet sırrı gibi gizlemişlerdir. 
 
Aslında, şeffaflık adına, bir vatandaşın arazisini sorarsan, defter açılır, bilgi verilir; yani, bu kuruma da çifte 
standart ve siyasî baskı, tamamıyla girmiş. Bakın, bu kurum hakkındaki sorunları, bu kürsüden dile getirmek ve 
kuruma yardımcı olmak için, Genel Müdürlükten bilgi istiyorum; bana, nasihat türünde dört sayfalık bir yazı 
gönderiliyor. Bu Hükümet gibi, kurumun ciddiyetsizliği de ortadadır. Bence, Osmanlı döneminde tutulan tapu ve 
kadastro kayıt sistemi, şimdiki kayıt sisteminden daha iyidir. 
 
Efendim, neymiş: "Bilgi sisteminin kurulması, gerek alım satım gerekse Emlak Vergisi toplamada, gelir kaybına 
uğranılmamasını sağlayacak ve Hazineye ait taşınmazların takibinde düşülen sıkıntıyı, önemli ölçüde ortadan 
kaldıracakmış." Kardeşim, bana "Bu bilgiişlem için, şu kadar para ödendi veya ödenmedi" deyin. Bana, ne 
nasihat ediyorsun; ben hükümet değilim ki, muhalefetim. Ben, sana, ancak ödenmeyen paranın alınmasında 
yardımcı, destekçi olabilirim. Gelin, artık, bırakalım demagojiyi, nasihati da, icraata bakalım. 
 
Arkadaşlar, soruyorum size; bir Başbakanın, bakıcısının Üzerine alınan ve şimdi de imar izni verilen, üzerine 2 
katlı, çiftlik evi dikilecek diye, arazi hakkında; bırakın milleti, vekiline bile bilgi vermekten kaçınan bir kurum, 
nasıl şeffaf olur, nasıl sorunsuz olur? Sorunu, bana gönderilen dört sayfalık bilgiden mi ibarettir? 
 
Bana göre, bu sorunun, teknik açıdan birçok nedeni olabilir; ancak, en büyük nedeni; bu Genel Müdürlüğün, 
ciddî, samimi, bilgili yöneticilerle yönetilmemesi ve efendilerini koruyan bir zihniyetin olmasıdır. 
 
Bunların dışında, bir de. personele yönelik bir soru işareti vardır. Soru işareti diyorum; çünkü, bu aynı zamanda 
yetkililere bir sorudur: Kurumun merkez teşkilatına tahsis edilen yüzde 35'lik tazminat ödeniyor mu? Bizim 
aldığımız bilgiye göre, bu yüzde 35'lik oranın sadece yüzde 30'unun ödendiği; yüzde 5'lik tutarının ise, temsil 
giderlerine harcandığı yönündedir; bu doğru mudur? Doğru ise, hangi kanuna göre ödeme yapılmaktadır? 
 
Değerli arkadaşlar, tapu ve kadastro bir kamu hizmetidir. Nedir bu kamu hizmeti; topraktan, adil ve düzenli bir 
şekilde istifade edilmesi ve düzenli vergi alınabilmesidir. Şimdi, bu adil ve düzenli sistemden gerektiği gibi 
istifade edebiliyor musunuz; düzenli vergi tahsilatı yapabiliyor musunuz; bence hayır. Kadastrosu 
tamamlanmamış toprağın hangi adilliğinden ve hangi düzeninden bahsedebilirsiniz ki. 
 
Bu durum, bu yönde birçok yolsuzluğa, hırsızlığa çanak tutmaktadır. Merak ettiğim bir husus da şudur: Osmanlı 
döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki tapu ve sicil kayıtlarının kontrgüvenliği nasıl sağlanmaktadır? Bu 
hususta da, birtakım sorunların yaşandığı kanısındayım. O zamanki, dokümanların sıkı bir şekilde korunmaması 
halinde, birtakım numaralara, bazı yolsuzluklara yol açabilmesi de mümkündür. Bu hususta, sayın yetkililer 
bizleri .aydınlatabilirlere memnun olurum. 
 
Sayın Hükümet yetkililerine sesleniyorum: Şunun şurasında kısa bir ömrünüz kaldı. Gelin, şu kadastro işini 
halledin ve Tapu Kadastro Teşkilatını, dünya standartları düzeyine getirin. Bunun için verilecek para da helal 
olsun. Tapu ve kadastro hizmeti veren değerli personel arkadaşlarımıza maddî destekte bulunun. Merkez 
teşkilatına ödenen yüzde 35'lik tazminatın, tüm taşra teşkilatında görev yapan personele de ödenmesini sağlayın. 
Çünkü, bu kadastro işini titizlikle yapacak olan, bu değerli personelimizdir; onları gırgıra alırsanız, onlar da, bu 
kadastro işlerini gırgıra alırlar. Gelin, bu ayıbı, bu ihmalkArlığı Türkiye'nin üzerinde kaldıralım. Ben, bu hususta 
Sayın Bakana güveniyorum. Kendisi, samimi, iyi niyetli ye özverili bir arkadaşımızdır ve bu hususta, üzerine 
düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğine de inanıyorum. 
 
Önce, şu kadastro sorununu halledip, devlet olma yönünde en önemli adımı atalım. Sizler bu adımı atın ki, 
sizlerden sonra gelecek hükümetler de bunu devam ettirsin. 
 



Son söz olarak diyorum ki, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetini kadastrosuz bırakmaya, kadastrosuz ülke olarak 
tanıtmaya hakkı yoktur. Biz, bu toprakları kadastrosuz bırakırsak, yarın öbür gün, Ermenisi, Suriyelisi, bu 
topraklara sahip çıkmaya çalışacaktır. Bunun için,(aklımızı başımıza alalım diyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum değerli arkadaşlar. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Seven. 
 
Bütçenin lehinde Sayın Musa Erarıcı, buyurun. 
 
Sayın Erarıcı, süreniz 10 dakika efendim. 
 
MUSA ERARICI (Konya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesinin üzerinde görüşlerimi arz edeceğim.  
 
İnsanlık tarihinde yerleşik hayata geçişiyle birlikte, taşınmaz mal mülkiyetine sahip olma arzu ve mücadelesi 
başlamıştır. Her tarihsel dönemin şartlarına göre, toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesi, taşınmaz mülkiyetin 
edinilmesi konularında hukukî düzenlemeler getirilmiştir. Tapu ve kadastro toplumdaki toprak-insan ilişkileri ile 
bilgilerin düzenlendiği ve tescil edildiği millî bir bilgi sistemidir. Ülkede yaşayan insanların tamamını 
ilgilendirdiği için çok kapsamlı bir konudur. Ayrıca, devlet teminatı altına alınmış olan toprak- insan ilişkilerine 
ait bilgilerin devamlı yaşatılmasının 
önemi büyüktür. 
 
Sayın milletvekilleri, tesis kadastrosu çalışmalarının sonuna yaklaşılmıştır. Ancak, kadastrosu yapılan yerlerde 
yenileme ve güncelleştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, değişen ve gelişen ihtiyaçlar karşısında, 
kadastronun hızla sayısal forma dönüştürülmesi, tüm bilgileri içine alan ve toprakla ilgili bütün alanlarda 
isteklere cevap verebilen arazi bilgi sistemlerine baz olabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 3402 
sayılı Kadastro Kanununa göre, askı ilanı sırasında taşınmaz malların sınırlandırma veya tespitlerine yapılan 
itirazların, kadastro komisyonlarınca incelenmesi mümkün olmadığından, idarî yoldan düzeltilmesi mümkün 
olan hatalar için dahi, kadastro mahkemelerine dava açılması gerekmektedir. Bu da mahkemelerin gereksiz yere 
iş hacminin artmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olmaktadır. 
 
Vatandaşlarımızın askı ilanı sırasında, bilgi sahibi oldukları sınırlandırma ve tespit işlemlerine karşı kadastro 
komisyonu nezdinde itiraz haklarının kullanılabilmesi için, 3402 sayılı Kadastro Kanununda düzenleme 
yapılmalıdır. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlar, sadece harç gelirleri dikkate 
alındığında bile, millî bütçeye birkaç kat olarak geri dönmektedir. Bütün bunlara karşılık, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünce ayrılan ödeneklerin bütün bu hizmetleri karşılayacak miktarda olmadığı inancındayım. 
 
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin, birçok il ve ilçede, çok mütevazı yerlerde çalıştıkları, bilinen bir gerçektir. 
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilmesi için, ciddî tedbir alınmasına 
ihtiyaç yardır. 
 
Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşıdığı önem, bu hizmetin uzman personelce yürütülmesi 
gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, tapu daireleri en kısa sürede özel statüye kavuşturulmalıdır. Mülkiyet 
haklarını belirleyen ve teminatını sağlayan bu kurumun personeline, yeterli maddî destek sağlanmalı ve Medeni 
Kanunun 917 nci maddesi gereği taşıdığı sorumluluğa uygun ücret verilmelidir. 
 
Diğer taraftan, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunu gibi bazı kanunların, Tapu ve Kadastro Teşkilatına getirdiği 
yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, gerekli ekonomik ve teknik destek 
sağlanmamıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerin bazı yanlış uygulamaları, vatandaş ile tapu kadastro birimlerinin karşı 
karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu hususlar, ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. 
 
Harita, tapu ve kadastro sektörünün ana kurumu olan bu genel müdürlüğe gerekli destek sağlandığında, bütün bu 
meselelerin üstesinden gelebilecek bilgi birikimine sahip olduğuna inanıyor; bu vesileyle bütçenin hayırlı 
olmasını diliyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erarıcı. 
 
Buyurun Sayın Kapusuz, bütçenin aleyhinde. 



 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde, şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kanunla kendisine verilmiş görevleri yürüten, millî 
güvenliğimizin ve kalkınma planlarının gerektirdiği bir ana plan dahilinde, ülke topraklarının kadastrosunun 
yapılması, haritalarının belirlenmesi ve maliklerinin tespiti suretiyle, tapu sicillerinin tescil ve taşınmaz mallarla 
ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yapmakla görevlendirilmiş bir kuruluşumuzdur. 
 
Kadastro, sadece, taşınmazları tapuya bağlayan bir müessese değildir. Esasen, kadastro, birçok temel hizmet ve 
yatırımların altyapısını teşkil etmesinden dolayı, son derece önemlidir. Dolaylı olarak ülke ekonomisinin 
gelişmesine de destek veren önemli bir çalışmadır. 
 
Kadastro çalışmaları, ayrıca, toplumsal huzuru sağlama açısından da son derece önemlidir. Bugün, hukuk ve 
ceza davalarının küçümsenmeyecek oranlarının, gayrimenkul ihtilaflarına dayanması, haklılığımızı ortaya 
koymaktadır. 
 
Tapu kadastro konusunda, memnuniyet verici bazı çalışmalara rağmen, tapu ve kadastro hizmetleri henüz istenen 
noktaya gelememiştir. Bu konuda, arzu edilen boyutlara ulaşılamamıştır. Şikayetler bitmemiştir. Halkımız, 
işlerinin kolay ve süratli bir şekilde yürütülmesini beklemektedir. Bu, onun en tabii hakkıdır. İhtilaflar tespit 
edilip, gerekli düzenlemeler yapılarak, mahkemesiz bitirilmelidir. Halkımızı, mahkeme kapılarından kurtarmaya 
mutlaka gayret edilmelidir. 
 
4753 sayılı Kanuna göre, dağıtılmak üzere Hazine adına tescil edilip de dağıtılmayan ve vatandaşlar tarafından 
halen şAgil olarak kullanılan arazilerin, kadastro sırasında, yine, Hazine adına yazılması, vatandaşla devleti karşı 
karşıya getirmektedir. Bu konumda olan yerlerde, Hazine adına yapılan tespitlerin iptali için açılan davalarda, 
vatandaş mahkemeyi hak etmektedir. Mahkeme, kararın gerekçesinde, Hazine tapusunun sahih temele 
dayanmadığını belirtmektedir. Bu kararlar, Yargıtayca da onanmaktadır. Dolayısıyla, bu durumda, Maliye 
Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğü, zilliyetliğin bitim tarihi, Hazine tapularının tesis tarihi değil de; 
kadastronun, o taşınmaz için düzenleyeceği tutanağın tespit tarihi olarak esas alınması durumunda problemi 
çözecektir. Maliye Bakanlığının, bununla ilgili yayımlayacağı tebliğ, sorunu çözmeye yetecektir. Özellikle bu 
konu, 46 ncı maddeyi ilgilendirmektedir. Gereksiz yere vatandaşla devlet karşı karşıya getirilmektedir. 
 
Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda belirttiği gibi, 1994 yılında 1,8 trilyon liralık bir bütçe söz 
konusudur; buna karşılık, 5,7 trilyonluk harç geliri temin edilmiştir. 1995 yılı bütçesi ise 2,9 trilyon; harç geliri 
olarak beklenilen miktar 10,8 trilyondur. Görünürde kar amaçlı bir müessese olmamasına rağmen, fevkalade 
karlı kuruluşlardan bir tanesidir. Aslında, bu kuruluşun bütçesi, en azından, sağladığı gelir oranında artırılmalı ve 
böylece imkanları gelişmiş olarak, geriye kalan 117 bin kilometrekarelik alanın da çok kısa bir süre içinde 
kadastrolarının tamamlanması gerekmektedir, Halkımızın arazi ihtilafları da bu vesileyle bitirilmelidir. En kısa 
zamanda, ülkenin, özellikle kadastro meselesi, bu vesileyle kendisinden elde edilmiş olan kaynağın tahsisiyle bu 
işin neticelen dirilmesinde kullanılmalıdır. 
 
Kendi bölgemden bir misal vermek istiyorum. Kayseri Bölge Müdürlüğü ve merkez ilçe teşkilatları tek bir 
binada hizmet vermektedir. Bina, fevkalade yetersizdir; bilgisayar, telsiz, fax, fotokopi makinesi ve birtakım 
demirbaşlar açısından da kurum, ihtiyaç ve talep sahibidir. Böyle geliri olan bu müessesenin, bölgelerinin bu 
ihtiyaçlarını karşılaması, herhalde iyi bir çalışma ortamını meydana getirecektir. Zaten, döner sermayeden 
birtakım ihtiyaçlar karşılanırken, bu da son tasarruf tedbirleriyle birlikte dondurulmuş ve durdurulmuştur. Bunun 
halledilmesi konusunda ilgili Bakanımızdan katkı bekliyoruz. Şayet, bu konuda, bu tasarruf tedbirleri dışına 
çıkılmayacak olur ise, mutlaka genel bütçeden yeterli kaynağın tahsis edilmesi lazım. 
 
Değerli milletvekilleri, basından takip edebildiğim kadarıyla, bu yıl içinde, son on yılda İstanbul sınırları 
içerisinde 2 bin dönümlük arsa, bina ve işyeri, sahte evraklarla sahiplerinden habersiz olarak satılmış ve olaya 
145 tapu görevlisi, icra dairesi memurlarıyla, bazı avukatların adı karışmıştır; inanılacak gibi bir şey değil. Bu tür 
sahtecilik konularında İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü elini kolunu bağlamış beklemekte midir? 
Genel Müdürlük böyle bir olay karşısında neler yapmıştır? 2000'li yıllara girerken en güvenilir 
müesseselerimizden bir tanesinin, bu konudaki duyarlılığı hususunda bir açıklama beklemekteyim. 
 
Bir de, diğer arkadaşlarınızın belirttikleri gibi, arşivlerimize sahip çıkılması konusu; hatta sahip çıkmaktan da 
ileri bu belgeler, bu kıymetli evraklar, üniversitelerimizdeki ilim adamlarımızın da içinde olacağı bir komisyonca 



değerlendirilmeli ve çıkarılacak yayınlar vasıtasıyla, hem dünyaya hem de Türk kamuoyuna takdim edilmeli ve 
insanlar bilgilendirilmelidir. 
 
Değerli milletvekilleri, vakit ilerlediği için sözü uzatmamayı düşünerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 
ilgili bütçenin, öncelikle kurum mensuplarına, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz. 
 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
 
Süreniz 15 dakika. 
 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. Bu hizmet, Başbakan adına 
tarafımdan yürütülmektedir. Gecenin bu ilerlemiş saatinde sön bütçe görüşmesi olduğu için, biraz da 
sabırlarınıza güvenerek, zabıtlara geçmesi bakımından görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 
 
16 bin personelin görev yaptığı bu genel müdürlük, yılda yaklaşık 2,5 milyon tapu işlemiyle 10 bin 
kilometrekarelik alanın kadastrosu ve 10 bin kilometrekarelik alanda da 1/5 000 ölçekli standart topografik harita 
hizmeti gerçekleştirmektedir. 
 
1993 yılında, Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğüne, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi 1,2 trilyon Türk 
Liralık bütçe tahsis edilmiş, buna karşılık 3,1 trilyon Türk Lirası harç geliri sağlanmıştır. Bu sonuca göre; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeden aldığı payın üstünde bir gelir sağlayarak, genel bütçeye katkısı olan 
kuruluşlar arasında yerini almış bulunmaktadır. 
 
1994 yılında 1,8 trilyon bütçeye karşılık 5,7 trilyon harç geliri beklenmektedir. 
 
1995 yılında ise 10 trilyon 850 milyar lira harç geliri tahmin edilmektedir. 
 
1994 yılında tasarruf tedbirlerine rağmen, mevcut kaynaklar en uygun şekilde kullanılarak, Devlet Planlama 
tarafından kadastro üretim hedefi olarak verilen 5 bin kilometrekarelik alanın üzerinde bir gerçekleşme 
sağlanmıştır. Eylül ayı sonu itibariyle 7 bin kilometrekare olduğu görülen bu üretimin, 1994 yıl sonu itibariyle 
10 bin kilometrekare olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Grubu adına konuşan Sayın Seven'e, şahsımla ilgili iyi dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak, 
ülkemizde kadastro sorununun olduğu kesindir. Bilecek İlinin birçok yerinde de kadastro çalışması 
yapılamamıştır. Kadastro çalışmaları ülkemizde 60 yıldan beri devam etmektedir. Sayın Seven'in bağlı 
bulunduğu siyasî parti de, bu ülkeyi tek başına sekiz yıl boyunca yönetmiştir. Söylediği hususların, sekiz yıllık o 
dönem içerisinde gerçekleştirilememiş olması, onun meselesidir. Ancak, şu kadarını söylemek isterim ki, üç 
yıllık iktidarımız döneminde, kadastro çalışmaları hızlandırılmıştır. 
 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Bir oranlama yaptınız mı Sayın Bakan? 
 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Devamla)- Yapacağım. 
 
Yüzde 200 artırılarak, 1993 ve 1994 yıllarında ulaşılan kadastro üretimine, yılda yaklaşık 14 bin kilometrekare-
yeterli imkan sağlandığı takdirde, yılda yüzde 15 artışla devam edilecek- üretimle 2000 yılında kadastrosu 
olmayan bir alanımız kalmayacaktır. Hedefimiz budur. Genel Müdürlüğümüz, bu görevle ilgili olarak, 1/5 000 
ölçekli standart topografik harita üretmektedir. Üretilen haritalar, yol, su, baraj, havalimanı vesair gibi her türlü 
mühendislik projeleri, kadastro, imar, arazi düzenlemesi, belediye teknik hizmetleri, yeraltı tesislerinin 
planlaması, vergi, kamulaştırma, Hazine ve kamu mallarının belirlenmesi vesaire gibi uygulamalarda altlık 
olmakta, sosyal, ekonomik faaliyetlerin altyapısını teşkil etmektedir. 
 
Başlangıçtan bugüne kadar, toplam 448 bin 499 kilometrekarelik alanın 1/5 000 ölçekli haritası yapılmıştır. Bu 
sonuca göre, ülkemiz için gerekli olan 500 bin kilometrekarelik alanın, yüzde 89,6'sı tamamlanmıştır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çoğaltılması mümkün olmayan toprak, tarihin her döneminde, ekonomik ve 
toplumsal yaşamda en önemli unsur olmuştur. Bu sebepledir ki, mülkiyet hakları ve bu hakların kullanılması, 



korunması, devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Toprak mülkiyetinin kutsallığı, tapu ve kadastro 
hizmetlerine, elbette önem verilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinin, kalkınma plan ve programlarında verilen hedeflere uygun olarak üretilmesine, 
elbette devam edilecektir. Ancak, dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda, endüstri çağı, yerini, bilgi 
çağına hızla terk etmektedir. Dünya, bilgi toplumu olma yönünde yarış içindedir. Zaman, çok değer kazanmıştır. 
Kurum ve kuruluşlar, klasik yapılarından süratle çıkarak uğraş alanlarına uygun bilgi sistemlerini kurmak ve 
hizmete sunmak zorundadır. Bu sebepledir ki, ülkemizde milyonlarla ifade edilen ve klasik arşivlere yığılmış 
tapu ve kadastro belgelerindeki önemli ve değerli bilgilerin otomasyonu, günümüzde yapılması gereken bir 
hizmet olarak gündemimizde yer almış bulunmaktadır. 
 
Tapu sicilinin yasal temellerinden biri olan ve 1930 yılından beri yürürlükte bulunan Tapu Sicil Tüzüğü, 
yürürlükten kaldırılarak, 7 Haziran 1994 tarihinde yeni Tapu Sicil Tüzüğü yürürlüğe konmuştur. Yeni Tapu Sicil 
Tüzüğüyle tapu sicillerinin bilgisayar ortamında da tutulmasına imkan sağlandığından, bu konuda, çok anlamlı 
ve önemli bir yenilik getirilmiştir. Bir örnek uygulama olarak, GAP Projesi kapsamında sürdürülen toplulaştırma 
projelerinden bitirilme aşamasına gelenlerin tescil işlemleri, bilgisayar çıktılarından yararlanılarak yapılmıştır. 
Eski Tapu Sicil Tüzüğü, 1930 yılında yürürlüğe girmiş ve yaklaşık altmışdört yıl uygulanmıştır. Geçen bu süre 
içerisinde, dil olarak anlaşılabilir olmaktan çıkmıştır. 
 
Yeni Tapu Sicil Tüzüğü, okuyan herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dille kaleme alınmıştır. Mevzuatta 
yapılmış olan değişiklikler nedeniyle, uygulama imkanı kalmayan maddelere, yeni tüzükte yer verilmemiş, bazı 
maddeler de mevcut mevzuata uygun hale getirilmiştir. 
 
Yine, 31 Ağustos 1994 tarihinde değiştirilerek, yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve 
Kullanma Yönetmeliğiyle, bu bilgilerin kullanılmasını kısıtlayan hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu 
değişiklikler ile tapu kadastro bilgi sisteminin kurulmasına yönelik yasal düzenlemeler açısından büyük adımlar 
atılmıştır. Tapu ve kadastro bilgi sistemi çerçevesinde, ilçe bazında seçilen örnek bölgelerdeki uygulamalar, 
sonuçlanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda, ülkemize en uygun model tespit edilerek, tapu ve kadastro 
hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, otomasyon çalışmaları başlatılmıştır. 80 Tapu Sicil Müdürlüğünde 
devam eden bu çalışmalar sonucunda, 5 milyon tapu kaydı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
 
Ayrıca, kadastrol haritalar ile teknik belge örneklerinin ilgililerine verilmesi usul ve esasları belirlenmiş,  belge 
ve bilgilerle birlikte kadastro haritası suretlerinin mahallinden temini sağlanmıştır. Bu amaçla, merkezî, teknik 
arşiv sisteminin, bölgesel düzeyde düzenlenmesi ve yeniden yapılanması çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde, 
yaklaşık 45 milyon tapu kaydı vardır. Hazırlanan projeye göre, 991 tapu sicil müdürlüğünde otomasyona 
geçilmesi için 1.4 trilyona ihtiyaç olacaktır. Ödenek sağlandığı takdirde, projenin gerçekleşme süresi, en fazla iki 
yıl olarak tahmin edilmektedir. Otomasyona geçilmiş olan bölgelerde, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen standart ve formatlarda kullanıma sunulmaya başlanmıştır. 
 
140 kadastro müdürlüğünde de grafik bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilmektedir. Grafik 
bilgilerin şayısallaştırılarak bilgisayara depolanması şeklinde ifade edebileceğim bu çalışmaların süresi, çeşitli 
bölgelerdeki pilot uygulamalardan alınacak sonuçlara göre tespit edilebilecektir. Tapu ve kadastro bilgilerini 
kullanan çevrelerden, otomasyona geçilmesi yönünde yoğun istekler gelmektedir. Özellikle, Emlak Vergisi 
kaçaklarını önlemek için belediyelerden gelen istekler dikkat çekecek boyuttadır. Belediyeler, kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörce, toprak düzenlemeleri ve imar planlamalarına ilişkin olarak yapılan 
projeler yakından izlenmekte, desteklenmeye değer görülenlere, protokoller yapılmak suretiyle, gerekli destek 
sağlanmaktadır. 
 
Planlarımızı 2000'li yıllara göre yapıyoruz. Bilindiği gibi, her hizmette en önemli unsur insandır. Ülkemizde, 
harita, tapu kadastro konusunda köklü deneyime ve nitelikli insangücüne sahip bulunuyoruz. Teknolojik 
gelişmeler ile bu gelişmelere uygun metot ve uygulamaların izlenmesini sağlamak için yurt içi ve yurt dışındaki 
eğitim kurumlan ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla, çeşitli uygulamaları görmek ve 
bilgilenmek üzere yurt dışına uzman personel de gönderilmektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, amacımız, ülkemizde teknolojik gelişmeler doğrultusunda pratik yöntemler 
geliştirerek, birikim ve beklentileri asgariye indirmek suretiyle, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini en kısa 
zamanda karşılamaktır. Ayrıca, ülkemizde birbuçuk asra yakın bir zamandan beri yürütülen tapu ve kadastro 
hizmetlerindeki bilgi birikimini dış ülkelerde de sergileyerek, işbirliği içinde hizmet yapmaktır. 
 



Sözlerimi tamamlarken, şu hususu önemle belirtmek isterim ki, kadastro, ülkemizde tamamlanmamış olmasına 
rağmen, yatırım hizmetlerinde darboğaz olmamaktadır. Yatırım yapılan bölgelere öncelik verilerek tesis 
kadastrosu hizmeti zamanında yapılmaktadır; ancak, günümüzde tapu kadastro yaşayan bir hizmettir. Bu 
hizmetin teknolojiye uygun olarak güncel tutulması önem kazanmaktadır. Bu sebeple, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, çalışmalarını bu bilinç içinde sürdürmektedir.  
 
Refah Partisi Grubu adına konuşan sayın arkadaşımız, İstanbul'daki sahtecilik işlemleriyle ilgili açıklayıcı bilgi 
istemiştir. Bu sahtecilik işlemleri, daha ziyade noterler tarafından düzenlenen vekaletnamelerden 
kaynaklanmaktadır. Biz, bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktayız ve soruşturmaları hızlı bir şekilde 
sürdürmekteyiz. 
 
Sayın Kapusuz, bu konudaki çalışmalarımız sürüyor;,bu konuda ihmali veya kastı görülenler de, adalet önüne 
çıkarılmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ve elemanlarının bu konuda özellikle bir kusuru 
bulunmamaktadır. 
 
Grupları adına konuşan değerli arkadaşlarıma, çok değerli fikirlerinden dolayı ve beni sabırla dinlediğiniz için de 
hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkanı ve milletvekillerini saygıyla selamlıyor ve 1995 
yılı bütçesinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.(Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1993 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Soru?.. Yok. 
 
Bütçenin bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 

Prog. 
kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 504 225 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 2 452 775 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 23 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM: 2 980 000 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 Mali Yılı Kesinhesabı 



 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1993 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Genel toplamı okutuyorum: 
 
A-CETVELİ 
 

 Genel Ödenek 
Toplamı 

Toplam Harcama İptal Edilen 
Ödenek  

Ödenek Dışı 
Harcama  

Ertesi Yıla 
Devrolunan 

Ödenek 
TOPLAM 1 332 510 805 

000 
1 347 912 448 

000 
25 070 874 

000 
40 500 236 

000 
27 719 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 mali yılı bütçesi ile 1993 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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N) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesi 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, dördüncü tur görüşmelere başlıyoruz. 
 
Komisyon, yerinde. 
 
Hükümet, yerinde. 
 
Dördüncü turda, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır. 
 
Dördüncü turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Grupları adına; 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yıldırım Aktürk; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Denizkurdu 
ve Sayın Yusuf Bacanlı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ali Rıza Bodur ve Sayın Celal Topkan; 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Ahmet Piriştina ve Sayın Ziya Aktaş; Refah Partisi Grubu adına, Sayın 
Saffet Benli ve Sayın Yakup Budak. 
 
Kişisel, Sayın Ahmet Cemil Tunç. 
 
Söz sırasına göre, ilk konuşma, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yıldırım Aktürk tarafından yapılacaktır. 
 
Sayın Aktürk, buyurun efendim. 
 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
 
ANAP GRUBU ADINA YILDIRIM AKTÜRK (Uşak)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde konuşma yapmak üzere, söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne" geçiyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
hizmetlerini, 15 bölge müdürlüğü, 985 tapu sicil müdürlüğü, 299 kadastro müdürlüğü kanalıyla yürütmektedir. 
Yılda, yaklaşık, 2,5 milyon tapu işlemiyle, 1 milyon parselin tapu kadastro işlemi, 16 bin personel tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Son zamanlarda, bilgisayarlar ve faks gibi, modern teknolojinin getirdiği imkanlardan yararlanılmaya 
başlanılmıştır. 
 
Günümüz itibariyle, yüzde 75'i tamamlanmış olan tesis kadastrosu çalışmaları 2000 yılında bitirilecektir. 



 
Özellikle, gelişmiş ülkelerde, geleneksel belge arşivi, yerini, bilgisayar sistemlerine terk etmektedir. Milyonlarla 
ifade edilen tapu ve kadastro bilgilerinin otomasyonu kaçınılmazdır. 
 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, TAKBİS adı altında projelendirilen bu hizmet için, ülkemize en uygun modeli 
tespit etmek üzere, örnek bölgeler seçilerek pilot çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitelerle yapılan işbirliği, 
olumlu bir gelişmedir. 
 
Birçok Avrupa ülkesinde, kadastro faaliyetlerinde, özel sektörün gücünden, maksimum düzeyde 
yararlanılmaktadır. Ülkemizde de, bu alanda, ciddî adımlar atılarak, özel sektör kapasitesinden, en iyi şekilde 
yararlanılması sağlanabilir. Tesis kadrosu, yenileme ve güncelleştirme hizmetlerinin, bu kanallarla yaptırılması 
sağlanabilir. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri, devletimizin vergi toplaması yönünden de, son derece önemlidir. Ülkemizin arazi 
ve emlak değerlerinin, sağlıklı bir şekilde vergilendirilmesi ve böylece, tarımsal üretimimizin de artırılabilmesi, 
tapu ve kadastro teşkilatının hak ettiği değerin verilmesiyle mümkündür. Orman kadastrosu sonucunda, orman 
rejimi dışına çıkan ve köylümüzün, halen kullanmakta olduğu, yani zilyetlik ettiği arazilerin, uygun koşullarda 
kendilerine satışının, bir an önce sağlanılması kaçınılmazdır. Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızın 
değerlendirilmesi de söz konusu olacaktır. 
 
Muhterem milletvekilleri, büyük şehirlerde Hazine arazilerinin, bir an evvel belediyelere devredilip imar 
planlarına kavuşturulması, gecekondulaşmayı önleyecek tek çözümdür. Bugün, Türkiye'nin en büyük sorununu 
yaratan korunamayan Hazine arazileri, tamamen, tapulama sistemindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. 
Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerler, şu anda tapu haricidir; bu, buraların, sürekli olarak, kentler 
civarında işgal edilmesine, özellikle, büyük kentlerin- rant mafyası tarafından paylaşılmasına neden olmaktadır. 
Bu arazi rejiminin, bu tapulama sırasında, gözden geçirilerek, hüküm ve tasarruf altındaki yerlerin amaçlarına 
göre, orman, yeşilalan ve kent arsaları şeklinde ayrılması gerekir. Bu çalışmalarda da Tapu ve Kadastro 
teşkilatımıza önemli işler düşmektedir. 
 
… 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN-Tamamlayın lütfen... 
 
YILDIRIM AKTÜRK (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, Gümrük Müsteşarlığımızın, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığımızın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün bütçelerinin, milletimize, memleketimize hayırlı 
olmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP  
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Aktürk'e teşekkür ediyorum.  
 
…. 
 
Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubunun, ikinci sıradaki sözcüsü olarak Sayın Yusuf Bacanlı'yı kürsüye davet 
ediyorum; buyurun Sayın Bacanlı. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
 
DYP GRUBU ADINA YUSUF BACANLI (Yozgat)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1996 malî yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu sebeple, Grubum ye şahsım adına 
Yüce Meclise ve televizyonlarının başında bizleri. izleyen vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum. 
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1996 malî yılı bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi saygıyla arz ediyorum. 



 
149 yıl öncesine dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, genel bütçe içerisinde, ayrı 
bütçeli bir kuruluştur. 1994 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1,8 trilyon lira bütçe tahsis edilmiş, 
buna karşılık, bu Genel Müdürlüğümüz, 7,1 trilyon lira harç geliri sağlamıştır; 1995 yılında 2,9 trilyon lira 
bütçeye karşılık, 17 trilyon lira harç geliri sağlamıştır. 1996 yılında ise, bu Genel Müdürlüğümüzden, 25 trilyon 
lira harç geliri beklenmektedir. 
 
Tasarruf tedbirlerine rağmen, sunulan hizmetin kalitesi düşmemiş, hatta, pek çok alanda ilerleme kaydedilerek, 
otomasyon çalışmalarına da hız verilmiştir. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri özel ihtisas gerektirmektedir. Halen, Tapu ve Kadastro Parasız Yatılı Anadolu 
Meslek Lisesi, tasarruf tedbirlerinden dolayı, kapasitesinin altında öğretim yapmakta ve buradan mezun olan 
Öğrencilerin mecburi hizmetleri de kalkmıştır. Bu tam teşekküllü tek eğitim merkezinde, dil, bilgisayar ve 
meslekî eğitim laboratuvarları da bulunmaktadır. Eğitim merkezine, ilgi, destek ve önem verilmesi 
gerekmektedir. 
 
Yine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, yapılmasını hedeflediği 5 bin kilometrekarelik kadastro 
çalışmalarında, beklenenin çok üzerinde çalışma yapılmıştır; 13 bin kilometrekarelik alanın kadastrosu 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Modern devlet olmanın şartlarından biri de, kadastronun bitirilerek, plana dayalı modern tapu sicillerinin sağlıklı 
bir şekilde tesisidir. 
 
Tesis kadastrosu çalışmalarını 2000 yılına kadar bitirmeyi hedefleyen bu kurumun, her alanda desteklenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 
 
Tapu kadastro hizmetleri, devletimizin vergi toplaması yönünden de son derece önemlidir. Ülkemizde, arazi ve 
emlak değerlerinin sağlıklı bir şekilde vergilendirilmesi, bu Kurumun başarılı çalışmalarıyla mümkündür. 
 
Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışına çıkan, köylümüzün halen kullanmakta olduğu, yani zilyetlik 
ettiği arazilerin uygun koşullarda, Maliye Hazinesi tarafından kendilerine satışının bir an önce sağlanması 
kaçınılmazdır. Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızın değerlendirilmesi söz konusu olacaktır. 
 
TAKBİS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesidir; yani, kanunların verdiği görevle vatandaşların 
taşınmazlarının güvencesidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu görevini tam layıkıyla yapmaktadır. 
 
Yine, Türkiye Cumhuriyeti... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Bacanlı, süreniz tamamlandı, son cümleniz için mikrofonu tekrar açıyorum. 
 
YUSUF BACANLI (Devamla)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, son yıllarda çağdaş bir yapılanma 
içinde olduğu, toplumumuz tarafından gözlenmektedir; araç, gereç ve fizikî yapı olarak, modern bir görünüme 
kavuşmakta olduğunu, vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli ve güler yüzle karşılandığını görmek, bizi son 
derece mutlu etmektedir. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, daha önceki yıllardaki başarılarının 1996 yılında da devam etmesini temenni eder, bütçemizin, 
ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Bacanlı'ya teşekkür 
ediyorum. 
Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun iki konuşmacısı bulunmaktadır. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ikinci sözcüsü Sayın Celal Topkan; buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 
 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
 



CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 yılı 
malî yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Bilgi ve iletişimin hızla geliştiği dünyamızda, herhangi bir ülkede, demokrasinin niteliği, gelişmişliği, toplum 
yaşamındaki etkinliği, ekonomik kararların hızlılığı ve doğruluğu, toplumsal sorunların doğru ve etkin şekilde 
belirlenmesi, bilimsel kuruluşların bilgi üretimindeki başarıları, dünyayla sağlıklı ve doğru iletişim 
kurabilmeleri, Parlamentomuzun çalışmalarında ve ülkenin geleceğinin planlanmasında, başvurduğumuz 
bilgilerin varlığı ve bütünlüğü çok sağlıklı, güçlü bir istatistik altyapısı ve bilgi sistemi altyapısıyla mümkündür. 
Ancak böyle bir altyapı, bilim ve teknoloji bilgi akışını hızlandırabilir. 
 
İdealimizi, bilgili, bilinçli, üretken ve mutlu bir toplum, sosyal ve ekonomik refahın tüm birim ve bireyleriyle 
paylaşıldığı bir ülke süslemektedir. Bu ideali yakalamak, ancak, dinamik, bilgilenen ve bilgi üreten teknolojik 
bilgi altyapısını gerçekleştirmiş, bütün kurumları bilgi ağıyla donanmış bir yapılanmayla mümkündür. Bu 
bağlamda, güçlü bir bilgi ağına ve donanıma sahip istatistik enstitüsü, demokratik bir ülkenin en temel 
kurumudur. 
 
Bugün, dünyadaki ülkelerin gelişmişliklerinde, o ülkenin istatistiki verilerinin doğruluğu, bir gösterge olarak 
alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki istatistik kuruluşlarının, son teknolojik bilgisayarlarla, yerel ve ulusal bilgi 
ağları ve benzeri teknolojik yeniliklerle donanmış olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kuruluşlar, demokratik 
düzenin gerektirdiği esnek ve aynı zamanda güçlü birer sosyal altyapıya ve çoğulcu sistem gereği, yarı otonom 
bir yapıya sahiptirler. Bu anlamda, Devlet İstatistik Enstitüsünün, güvenilirlik açısından özerk bir yapıya 
kavuşturulması gerekir. 
 
… 
 
Tapu Kadastro teşkilatının hizmet gerekçesine bakıldığında, tapu ve kadastro hizmetinin yaşayan bir hizmet 
olduğu, toplumun gelişip değişen ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yenilemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 
tanımlamanın doğru olduğuna inanıyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, devletin yeniden yapılanması ve 
çağdaşlaşmasına yönelik toplumsal taleplerin temelini oluşturan, enerjiden çevreye, turizmden kentleşmeye, 
tarımdan imara; kısacası, toprağa bağlı tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve gelişmesinde direkt ilgili bir kuruluştur. 
65 milyon insana direkt veya dolaylı olarak hizmet vermektedir. 
 
Türk toplumunda, insan, toprak ve mülkiyet ilişkisi göz önüne alınırsa, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
sorunlarının büyüklüğü ve zorluğu daha iyi anlaşılır. Bu kadar kapsamlı çalışma alanı olan Genel Müdürlüğe, 
1996 bütçesinde 5 milyar 101 milyon gibi oldukça az bir rakam ayrılmıştır. Kurumun kendisini yenileme ve bilgi 
ağına kavuşmasına acilen ihtiyaç olmasına karşın, yatırıma hiç kaynak ayrılmamıştır. Halbuki, taşra teşkilatıyla 
Genel Müdürlük arasında hızlı iletişimi sağlayacak faks sistemi dahi yoktur. 
 
Hangi kurum ve kuruluş olursa olsun, hangi siyasî düşünce ya da bu düşünceyi oluşturan devlet anlayışı olursa 
olsun, insanı ihmal ediyorsa, insanına gereken yatırımı yapmıyor ve çalışanına değer vermiyorsa, çağdaşlaşmayı 
başarması ve verimli olması olanaksızdır. 
 
Bu bağlamda, bakınız, Tapu ve Kadastro personeli ne diyor: "Bizler, Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına, 
haklı ve haksızın ayrılmasına, toprak davalarında ve kan davalarında toplumun sorunlarına çözüm bulmaya 
çalışan insanlarız. Çalışma koşullarımızın güçlüğü ortadadır. Çalışmalarımız, köy ve kasabalarda, çoklukla arazi 
ortamlarında geçmektedir. Arazi koşullarında kendi sorunlarımızla baş başayız. Çoğu zaman üç öğün 
yemeğimizi kendi şartlarımızla, kendimiz hazırlamak zorundayız. Bu şartlarda, gece ve gündüz demeden çalışan 
bizler, yasal hakkımız olmasına ve çalışmalarımızla kurumun döner sermayesine milyarlarla ifade edilen katkılar 
sağlamamıza karşın, Döner sermayede çalışanlara ayrıca ek ödeme yapılır hükmüne rağmen, ek ödeme, ocak, 
şubat, mart 1995 aylarında ödenmiş, daha sonra kesilmiştir. Yeniden ödemeye acilen geçilmesi gerekir."  
 
Arazide çalışanlara günlük harcırah olarak 80 ila 100 bin lira arasında ödenen miktar, bugünkü hayat şartlarında 
önemini kaybetmiş, çok gülünç bir hale gelmiştir. 
 
Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlarda çalışanlara Başbakanlık tazminatı ödenmesine karşın, Tapu ve Kadastro 
personeline ödenmeyip, çifte standart uygulanması, kurum çalışanlarının çalışma şevkini kırmakta ve çalışma 
verimini etkilemektedir. 



 
BAŞKAN- Sayın Topkan, son 2 dakikalık süre içindesiniz. 
 
CELAL TOPKAN (Devamla)- Kurumda aynı statüye sahip teknik personel arasında farklı özel hizmet ve yan 
ödeme puanlama sistemi ayrıca bir huzursuzluk yaratmaktadır. 
 
Tüm sayılan olumsuzluklar yetmiyormuş gibi, hele, bir de yönetim sorunu vardır ki, o da tuzu-biberi olmaktadır. 
Tapu Kadastro üst yönetiminde çalışan bürokratlar ile taşra müdürlüklerinde, müdür ve yardımcı konumunda 
olanlar, müdürlüğün teknik altyapısı göz önüne alınmadan, liyakat sahibi ve kuruma yıllarını vermiş, teknik bilgi 
sahibi kişiler dışlanarak, tamamen siyasî ve siyasî kişilere yakın olanların kadrolaşması şekline dönüşmüştür. 
Çalışanlar, bu durumdan oldukça rahatsızdır. 
 
Bu durum, kurum çalışmalarını olumsuz etkilemekte ve kurumu verimsiz kılmaktadır. Halbuki, ülkenin acilen 
kadastro sorununun çözülmesi gerekmektedir. 
 
Bu bütçe yılında gerek Devlet İstatistik Enstitüsünün gerekse Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, başta 
çalışanlarının ekonomik, sosyal ve örgütlenme sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması ve her iki kurumun, 
21 inci Yüzyıla yaklaştığımız bugünlerde, Türkiye'nin çağdaş yapılanmasına uygun bilimsel kimliğine 
kavuşmasını diliyorum. 
 
Sizlere, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar sunuyorum. Devlet İstatistik Enstitüsü ve Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci sözcü olarak konuşan Adıyaman Milletvekili Sayın Celal 
Topkan'a teşekkür ediyorum. 
 
Söz sırası Demokratik Sol Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Piriştina'da. (DSP sıralarından 
alkışlar) 
 
Demokratik Sol Partinin ikinci sözcüsü Sayın Ziya Aktaş. 
 
Sayın Aktaş, söz süreniz 11 dakikadır; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
DSP GRUBU ADINA ZİYA AKTAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde, Demokratik Sol Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 
 
Gerek Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ve gerekse Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, ülkemizin 
girmesini beklediğimiz ve arzuladığımız bilgi çağı ve onunla ilintili bir konu olan ulusal bilgi sistemi açılarından 
taşıdıkları büyük önemi vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak da, aşağıdaki hususları özellikle 
vurgulamak istiyorum: 
 
İnsanların toprakla olan ilişkileri ve mülkiyet edinme duygusunun gelişmesi, uygarlık tarihiyle başlamıştır. 
Dolayısıyla, mülkiyet hakkının korunması, uygarlığın önemli bir ilkesi olmuştun Tapu ve kadastro, en basit 
anlamıyla, toprak mülkiyetini güvence altına alan ve tarımdan kentleşmeye, turizme, baraj ve köprü gibi 
altyapıya, belediyelere, bayındırlık ve iskan faaliyetlerine ve vergiye kadar çeşitli alanlarla ilgili çok önemli bir 
hizmettir. 
 
Tapu kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların sınırları, sahipleri ve nitelikleri, zaman 
içerisinde değişir. Bu dinamik yapı izlenerek güncel hale getirilmezse, tapu ve kadastro bilgileri eskir ve değerini 
yitirir. Bu nedenle, tapu kadastro çalışmaları süreklilik gerektirmektedir. Bu ise, ancak bilgisayar destekli bir 
bilgi sistemini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, TAKBİS adı verilen bir bilgi sisteminin kurulup işler hale 
gelmesi, ivedi olarak, genel müdürlük tarafından öngörülmektedir ve bu fikri destekliyoruz. 
 



Genel müdürlüğün çalışmalarının daha etkili ve hızla yapılamamasının nedenleri arasında, parasal kaynak, 
eleman ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bunlardan finansmanın, bütçe dışı bir kaynak 
olarak, döner sermayeden temin edilebileceği gözlenmektedir. Kaynağın bu doğrultuda harcanmasına fırsat 
verecek yasal düzenlemeler yapıldığında, finansman sorununun büyük ölçüde çözüleceği kanısındayız. 
 
Genel Müdürlük çalışmalarından daha kısa sürede ve olumlu sonuç alınabilmesi için, nitelikli eleman istihdamı 
kaçınılmazdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de ihtiyaç duyduğu elemanları, Anadolu Tapu ve Kadastro 
Meslek Lisesiyle eğitip yetiştirmekte, gerektiğinde teknik eleman ihtiyacı duyan diğer kuruluşlara destek 
vermektedir. Tapu kadastroya nitelikli ara eleman yetiştiren tek kaynak olan bu okulun gelişmesinin 
desteklenmesi ve mezun olanlara istihdam kolaylığı sağlanması şarttır. Bilgi sisteminin daha kısa sürede işler 
hale getirilebilmesi için, bu okulun öğrenci sayısının artırılması zorunludur. 
 
1936 yılından başlayıp, 1995 döneminde devam eden kentsel alan şehir tesis kadastrosunun yüzde 98 olarak 
tamamlandığını mutlulukla öğreniyoruz. Ancak, kırsal alan, köy tesis kadastrosunun ise 1950 ile 1995 yılları 
arasında ancak yüzde 75'inin bittiği anlaşılmaktadır. Halbuki, ülkemizin içinde bulunduğu hızlı kentleşme süreci 
sağlıklı bir kadastro bilgisini zorunlu hale getirmektedir. Kadastro çalışmalarının tamamlanmamasının en önemli 
sonuçlarından birisi de,-az önce diğer konuşmacıların da değindiği gibi- işin adalet boyutudur. Kadastro 
çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için uydu görüntülerinden de yararlanılması mümkün görülmektedir. 
 
Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde sürdürülmekte olan ve uydu görüntülerinden yararlanarak Tahıl Alanı 
Tahmini Projesinin ve ayrıca, yine, sürdürülmekte olan coğrafî bilgi sistemi çalışmalarının, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından da izlenmesi ve Başbakanlığa bağlı olan bu iki güzide kuruluşumuzun işbirliği 
yapmalarının ülkemiz yararına olacağına inanıyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri milletimize ve ülkemize hayırlı olsun der, her iki güzide kuruluşumuzun 
çalışanlarına başarılar diler, Yüce Meclise tekrar sevgiler ve saygılar sunarım.(DSP, ANAP, DYP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Sayın Ziya Aktaş'a teşekkür 
ediyorum. 
 
Grupları adına, son söz, Refah Partisi Grubu sözcülerinin. 
 
Refah Partisi Grubunun ikinci sözcüsü, Sayın Yakup Budak. 
 
Buyurun Sayın Budak. (RP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Budak, konuşma süreniz 12 dakikadır. 
 
RP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli arkadaşlarım; 
bugün, huzurlarınızda, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 bütçesi üzerinde 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini aktaracağım; bu vesileyle, bütün üye arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Bu bütçe müzakerelerinin hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum. 
 
Bilindiği üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü 1926 yılında kurulmuştur; hemen hemen ülkemizde, bilgi edinmede, 
bilgi üretmede, istatistik üretmede tek yetkili kurumdur denilebilir. Bugüne kadar da, gerçekten, Devlet İstatistik 
Enstitüsünü oluşturan yöneticiler ve değerli personeli çok kıymetli çalışmalar yapmışlardır. Ülkemizin geliri, 
gideri, her konuda İstatistik Enstitüsünün ürettiği bilgiler toplumumuza yararlı olmuştur. 
 
… 
 
Muhterem arkadaşlar, üzerinde konuşacağımız ikinci konu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzdür. Maalesef, 
üzülerek ifade edelim ki, burada, birtakım rakamlar önümüze getirilmiştir. Buna rağmen, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü, bütçemize katkıda bulunan, katma değer üreten kurumlarımızın en önünde gelmektedir; bundan 
dolayı da, değerli yöneticilerini tebrik etmemek elde değil; ama, maalesef, Türkiye'de birtakım kargaşayı da 
birlikte yaşıyoruz. Halihazırda, ülkemizde, biraz önce de ifade edildiği gibi, köylerimizin yaklaşık yüzde 70'inin 
ancak kadastrosu yapılabilmiş, yüzde 30'u kadastrosuzdur. Değişik bir ifadeyle, 36 bin köyümüzden yaklaşık 
olarak 13 bininin kadastrosu yapılmamıştır. Bunlardan-yaklaşık olarak söylüyorum- 9 bin küsuru da orman 
köylerimizdir, orman içi köylerimizdir, orman kenarında bulunan köylerimizdir. Bu köylerimizde, maalesef, çok 



büyük sıkıntılara uğranmakta, haksızlıklar meydana getirilmekte, mahkemeler lüzumsuz yere işgal edilmekte, 
babadan oğula, oğuldan da toruna geçen tapu kadastro davalarına rastlanmaktadır. Benim rahmetli dedemin 40 
dönüm tarlası vardı, 80 yaşında gitti; arkasından, babam da 60 yaşında gitti, hala dava halledilmiş değil. (RP 
sıralarından alkışlar) 
 
Muhterem arkadaşlar, şunu üzülerek ifade etmek istiyorum; Cumhuriyetimizin yıldönümlerini kutluyoruz, şu 
kadar sene geçmiş; ama vatandaşımıza hala A4 büyüklüğündeki bir kAğıt parçasını tapu diye verememişiz. Bu, 
idarenin ayıbıdır, vatandaşın ayıbı değildir. (RP sıralarından alkışlar) Bu yolla, vatandaş birbirine düşman hale 
getirilmiş, kavgalar, kan davaları oluşmuştur. Devletin çözemediği sorunları vatandaş kendisi çözme yoluna 
gitmiştir. 
 
Şunu ifade etmek istiyorum: Bugün, maalesef, orman köylerimizin kadastronun yapılmamasından dolayı, 
tapuların verilmemesinden dolayı, devlet, vergi itibariyle de büyük bir kaybın içerisindedir. Aynı zamanda, 
sosyal barışımız bozulmakta, devlet-millet kaynaşmasının önünde en büyük engel olarak bu tapu davaları 
durmaktadır. 
 
Yöremden bir misal vermek istiyorum: Karaisalı İlçemizde, yaklaşık olarak-diğer ilçelerimizde de aynı şey söz 
konusudur- mahkemedeki davaların yüzde 90'ını kadastroyla ilgili davalar teşkil etmektedir. Hatta, geçen gün 
aldığımız bilgide, sadece 7 bin nüfuslu bir ilçede Vakıflar 1 200 dava açmış, Hazine 600 dava açmış; vatandaşla 
karşılıklı bir mücadele var. Yedi sekiz köyün bütün arazisi davalıdır ve yine ifade ediyorum;.elbette, orman 
memurlarımız düzgün yazıyorlar; ama, bir köyde, orman sınırı, elli yıllık evinde oturan vatandaşın tam evinin 
ortasından geçiyor. Yani, bu kadar adaletsizlik, bu kadar beceriksizlik olmaz! Siz, bu insana bu devleti nasıl 
sevdireceksiniz, bu devletin yolundan gitmeyi nasıl öğreteceksiniz, bu toplumsal kaynaşmayı, toplumsal barışı 
nasıl sağlayacaksınız!.. 
 
Onun için, toplumdaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, mahkemelerdeki dosyaların bitirilmesi, bu davaların 
daha da uzun sürmemesi için, acilen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün yeterli elemanlarla donatılması, 
gerekli finansmanının sağlanması, çağdaş alet ve edevatlarla takviye edilmesi suretiyle, öyle, 2002 yıllarına 
değil, hemen, bu sorunun halledilmesi için bir mübadelenin içerisine girilmesi gerekmektedir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Budak, siz, 12 dakika konuştunuz... Davaların süresi kadar uzun olmadı ama... Allah size uzun 
ömür versin. (RP sıralarından alkışlar) 
 
Konuşmanızı hemen toparlayın lütfen; buyurun. / 
 
YAKUP BUDAK (Devamla)- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; her iki güzide kuruluşumuzun da içerisinde 
bulunduğu sorunlar malumdur. Genelde, bütçe görüşmelerinde, konuşmacı arkadaşlarımız bu konuları hep 
gündeme getiriyorlar, ama, iktidarlar bunları bir türlü yerine getirmiyorlar. 
 
Biz, öyle umuyoruz ki, bu sorunları halledecek, inşallah, bütün çözümleri adil bir şekilde gerçekleştirecek bir 
iktidar gelecek. 
 
Bu duygularla hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum; bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına konuşan, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'a teşekkür 
ediyorum. 
 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
 
Hükümet konuşmak istiyor mu efendim? 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- Evet efendim. 
 
BAŞKAN- Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ünal Erkan; buyurun. 
 
Konuşma süreniz 20 dakika. 
 



DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- … 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerine ilişkin kısa 
sunuşumu da arz edeceğim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 16 bin personel görev yapmaktadır. Yılda, 
yaklaşık 2,5 milyon tapu işlemi ile 12 bin kilometrekarelik alanın kadastro hizmetleri ve 10 bin kilometrekarelik 
alanda 1/5000 ölçekli standart topograf harita hizmetinin gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
 
1995 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 2,8 trilyon liralık bütçeye karşılık, üretilen hizmetlerden 
17 trilyon lira harç geliri elde edilmiştir. Bu sonuca göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, genel bütçeye 
katkısı olan kuruluşlar arasında yerini almış bulunmaktadır. 
 
1995 yılında, tasarruf tedbirlerine rağmen, mevcut kaynaklar en uygun şekilde kullanılmak suretiyle, Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından kadastro üretim hedefi olarak gösterilen 5 bin kilometrekarenin üzerinde bir hizmet 
gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu cümleden olarak, 1995 yılında, 13 069 kilometrekarelik alanın kadastrosu 
gerçekleşmiştir; yani, hedeflenin yüzde 261 artışıyla bir kadastro hizmeti gerçekleştirilmiştir. 
 
Ülkemizde, gerçek anlamda kadastro hizmetleri 62 yıldan beri devam etmektedir. Kalkınma. planında tesis 
kadastrosu yapılması gereken alan 417 bin kilometrekare olarak tespit edilmiştir. Günümüze kadar 319 bin 
kilometrekare alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Buna göre, gerçekleşme oranı yüzde 77'dir; ancak, bu oran, 
kentsel alanlar için değerlendirildiğinde, yüzde 98 hedefine ulaşıldığı görülmektedir. 
 
Bakanlığıma bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yürüttüğü hizmetlerin, vatandaşlarımıza hızlı ve 
kaliteli olarak sunulması ve her türlü kolaylığın gösterilmesi, hizmet ilkelerinin başında yer almaktadır. 
 
Bilindiği üzere, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, devletin üretici rolünün azaltılarak, düzenleyici ve 
gözetleyici işlevine ağırlık verilmesi; toprağa dayalı bilgilerin, daha geniş ve sağlıklı bir biçimde toplanıp 
istifadeye sunulabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu ve kadastro bilgi sisteminin 
kurulması, Hazine arazileri ile işgal altındaki kamu arazilerinden altyapısı hazır arsalar üretilerek, bu alanlarda 
çağdaş yerleşim bölgeleri oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının 
üstlendikleri görevle uyumlu bir teşkilat yapısına kavuşturulması öngörülmüştür. Bu plan çerçevesinde, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünde bir dizi düzenlemeler yapılmaktadır; bu yasal düzenlemeler süratle tamamlanıp, 
Yüce Meclise sunulacaktır. 
 
1996 yılında yaklaşık 3 milyon tapu işleminin yapılacağı ve bu hizmetin karşılığında da Hazineye 25 trilyon lira 
gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
 
Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 5 bin kilometrekare kadastro yapımı hedef olarak verilmiştir; 
ancak, gerekli kaynak sağlanabilindiği takdirde, verilen hedefin üzerine çıkılarak, asgarî 11 bin kilometrekarelik 
alanın kadastrosu tamamlanacaktır. 
 
Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan kaynağın temini söz konusu olsa, elbette-biraz evvelki haklı yakınmalarda 
belirtildiği gibi- artık, kadastro hizmeti götürülmeyen bölgeler olmayacaktır; ancak, ülkenin kaynakları ve bu 
kaynakların tapu kadastro hizmetlerine tahsisi, Yüce Meclisin malumlarıdır. Bu imkanlar içerisinde, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün seçkin personeli, gerçekten, büyük bir özveriyle, son derece sıkıntılı ve 
mahrumiyet ortamı içerisinde, kendisine tevdi olunan görevi, fevkalade başarıyla sürdürmektedir. 
 
Tapu ve kadastro bilgi sistemi çalışmalarıyla ilgili, bilindiği gibi, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine cevap 
verebilme ve bilgi toplumu olma yolundaki gayretler çerçevesinde, bilgisayarın sunduğu imkanlardan 
yararlanabilme, modern teknoloji kullanma, harita, tapu ve kadastro hizmetlerinde veri tabanı ve bilgi sistemleri 
oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla, 1934 yılından beri yürürlükte olan Tapu Sicil Yönetmeliği 
yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur. Yürürlüğe konulan bu Tüzükte, tapu ve kadastro bilgilerinin 
bilgisayar ortamında tutulması sağlanmış olup, tapu ve kadastro bilgi sistemine altlık olacak bilgilerin, bilgisayar 
ortamına aktarılması çalışmalarına başlanılmıştır. Ülke genelinde mevcut, yaklaşık 50 milyon tapu kaydından, 12 
milyonu bilgisayar ortamına aktarılmış bulunmaktadır. 1996 yılında, döner sermaye işletmesinden sağlanan 
gelirden, bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan donanım temin edilecek ve tapu ve kadastro hizmetlerinin yoğun 
olduğu bölgelere öncelik verilerek, yaklaşık 15 milyon tapu kaydının daha bilgisayar ortamına aktarılması 
sağlanacaktır. 
 
Böylece, toprağa dayalı bilgilerin daha geniş ve daha sağlıklı bir şekilde toplanıp, istifadeye sunulabilmesi için, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde, tapu ve kadastro bilgi sisteminin kurulması çalışmaları da 



hızlandırılacaktır. Amacımız, ülkemizde, teknolojik gelişmeler doğrultusunda pratik yöntemler geliştirerek, 
birikim ve beklentileri asgariye indirmek suretiyle, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini en kısa zamanda 
karşılamaktır. 
 
Bu arada, yeri gelmişken, memnuniyetle, bir konuyu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, 
tapularımız, kimine göre çarşaf gibi, kimine göre büyük büyük kağıtlar halinde vatandaşa verilmektedir. Bazı 
yörelerimizde bilgisayar düzenine geçmiş bulunmaktayız. Bilgi aktarımı bilgisayara kaydedildikten sonra, 
tapular, aşağı yukarı nüfus kağıdı büyüklüğünde, gelişmiş, ülkelerde kullanılan şu elimde gördüğünüz 
büyüklükte biri belge halinde vatandaşlarımıza verilecektir. İnşallah, bazı bölgelerde kayıtların bilgisayara 
geçirilmesi-ki, Diyarbakır bölgesi bunun başında yer almaktadır veya bu çalışmanın içindedir- tamamlandıkça, 
tapular da, artık çarşaf halinde kağıtlarla değil, arzuladığımız, biraz evvel de ifade edilen ölçüler içerisinde 
vatandaşlarımıza verilecektir. 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, sürenizin dolduğunu hatırlatıyorum... 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN' (Devamla)- Sözlerimi, 1996 bütçesinin, Yüce Milletimize, güzel 
vatanımıza hayırlar, uğurlar getirmesi dileğiyle tamamlıyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN-Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 
 
… 
 
BAŞKAN- Dördüncü turun son konuşmasını yapan Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil 
Tunç'a teşekkür ediyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, böylece, dördüncü turdaki görüşmelerimiz tamamlanmıştır. 
 
Başkanlığa gönderilen sorular vardır; sırasıyla okutacağım. 
 
Değerli arkadaşlarım, soru önergeleri çok olduğu için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okuması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Sayın Mustafa Yünlüoğlu?.. Burada. 
 
Soruyu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınız vasıtasıyla, ilgili Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
 
Mustafa Yünlüoğlu 
Bolu 
 
Sorular: 
 
1. Bolu'da, kadastrosu yapılan köylerde, uzun yıllar kullandıkları, atalarından kalan arazilerin yarısına Orman 
İdaresinin el koyduğu doğru mu? 
 
2. Bu yüzden Bolu'da, Orman İdaresiyle mahkemelik olan vatandaşlarımızın adedi ne kadardır? 
 
3. Tapu kadastro çalışmalarının neticesinde, arazileri ormandan sayılan bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerini 
giderici veya iyileştirici ne gibi önlemler alındı? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan?.. 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- Sayın Başkan, sualin bir bölümü Orman Bakanlığını 
ilgilendiriyor; bir de arşiv tetkikatına ihtiyaç var. İzniniz olursa Sayın Yünlüoğlu'na yazılı olarak cevap 
vereceğiz. 
 
BAŞKAN- Sayın Yünlüoğlu'nun sorusu, Hükümet tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 



 
Değerli arkadaşlarım şu ana kadar gelen soru önergelerinin sayısı 29; bu bölüm için ayrılan süremiz soru ve 
cevapların toplamı için 20 dakikadır. O bakımdan, bu saatten sonra soru önergesi gönderilmemesini rica 
ediyorum. 
 
Şimdi, ikinci sıradaki Sayın İsmail Özgün'ün sorusuna geçiyoruz. 
 
Sayın İsmail Özgün?..Buradalar. 
 
Soruyu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı Sayın Ünal Erkan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
 
İsmail Özgün 
Balıkesir 
 
Tapu tescil ve iptal davaları, bazı ilçelerimizde, dava dosyalarının yüzde 80'ini teşkil etmektedir. Bu durum, 
adaletin gecikmesine ve gereksiz zaman kaybına yol açmaktadır. Sorunun kısa sürede çözümü için, tahkim 
konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan cevaplandırıyor musunuz? 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- Efendim, cevaplandırayım da mahkemelerin süratlendirilmesi 
konusu Tapu Kadastronun, malumları olduğu üzere, görevi değil; ancak, tapu kadastrodan kaynaklanan 
mahkemelere intikal olaylarının azaltılabilmesi için kadastro hizmetlerinin süratlendirilmesi lazım. Biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, süratlendirme çalışmaları devam etmektedir. 
 
BAŞKAN- Soru cevaplandırılmıştır. 
 
BAŞKAN- Beşinci soruya geçiyoruz. 
 
Sayın Salih Katırcıoğlu?.. Burada. 
 
Soruyu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki sorularımın ilgili bakan tarafından cevaplanmasını arz ederim.  
 
Salih Katırcıoğlu 
Niğde 
 
1. Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları ile Tapulama Kursu mezunları arasındaki özel hizmet tazminatı ve 
yanödeme puanlarının ayrı uygulanmasını gidermek için çalışma yapılıyor mu? 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve teşkilatlarında çalışanlara 1995 Mart ayından sonra döner sermaye 
ödemeleri aylık olarak yapıldı mı? 
3. Tapu ve kadastro müdürlüklerinde çalışanlara Başbakanlık tazminatı ödeniyor mu? 4. Senenin sekiz ayını köy 
ve kasabalarda geçiren tapu ve kadastro elemanlarına emeklilik için yıpranma verilmesini düşünüyor musunuz? 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan?.. 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- Efendim, suallerin bir bölümü Maliye ile ilgili, beraber bir not 
hazırlamamız gerekiyor; bir bölümü de Anayasa Mahkemesine intikal etmiş olması hasebiyle, bilahara yazılı 
olarak sayın milletvekilimize cevap vereceğiz. 
 
… 
 
BAŞKAN- Onyedinci soruya geliyoruz. 



 
Sayın Hasan Hüseyin Öz? Burada. 
 
Sayın Öz'ün sorusunu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki arz edeceğim soruyu ilgili bakanın cevaplandırmasını arz ederim.  
 
Hasan Hüseyin Öz 
Konya 
 
Bazı bölgelerdeki kadastro çalışmaları uygulaması esnasında yapılan bazı hatalar, halkımız ile devlet 
kuruluşlarımızı karşı karşıya getirmiştir. Bunun bir benzeri Kadınhanı İlçesine bağlı başta Kökez Köyü olmak 
üzere bazı köylerimiz ile Gözlü Devlet Üretme Çiftliği arasında yaşanmaktadır. Bu köylerin arazilerinin bir 
kısmı çiftlik arazisine dahil edilmiş ve köylü vatandaş hiçbir şeyden haberi olmadığı için, zamanında itiraz 
etmediği için 1 lira istimlak ücreti dahi almadan arazilerini kaybederek zarara uğramışlardır. Köylülerin 
arazilerine tekrar sahip olması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi bir çalışma yapılmaktadır? 
 
BAŞKAN- Bu soru, aslında bilgi olmuş. Sayın Bakan son cümlesini cevaplandırabilir. 
 
DEVLET BAKANI ÜNAL ERKAN (Ankara)- Sayın Başkan, evvela kadastro çalışmalarında yanlışlıkları 
önleyebilmek veya vatandaşların zamanında bilgi sahibi olmasıyla, doğması muhtemel sıkıntıları ortadan 
kaldırmak için, zaten ilan mecburiyeti var, askı mecburiyeti var. 
 
Kadınhanı ile ilgili konuyu yazılı olarak cevaplandıracağım. 
 
Mevziî bir yanlışlıktan söz edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili bu soruyu yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 
 
… 
 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım, böylece dördüncü turdaki görüşmelerimiz tamamlanmıştır. Şimdi, sırasıyla 
dördüncü turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1996 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Şimdi, bölümlerini okutuyorum: 
 
N) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 Mali Yılı Bütçesi 
 

A- CETVELİ 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 014 662 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 111 4 049 338 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 37 500 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



 
 
TOPLAM 5101500 000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. (Alkışlar) 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 20 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2  
T.B.M.M. TUTANAK DERGİSİ, CİLT: 16 
 
31 inci Birleşim  
12.12.1996 Perşembe 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

 
 
BAŞKAN- Program uyarınca, bugün iki tur görüşme yapacağız. 
 
Beşinci tur görüşmelere başlıyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
 
Beşinci turda, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Katma), Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır. 
 
Beşinci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Refah Partisi Grubu adına, 
Ramazan Yenidede, Mehmet Aykaç, Abdullah Özbey, Kemal Ateş; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ali 
Şahin, Ahmet Küçük; Anavatan Partisi Grubu adına, Cemil Çiçek, Mehmet Sağdıç, Yusuf Pamuk; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sabri Güner, Ahmet Bilgiç; Demokratik Sol Parti Grubu adına, Mehmet Büyükyılmaz, 
Abdulbaki Gökçel, Yüksel Aksu, Yavuz Bildik. 
 
Şahısları adına, lehinde Abdullah Arslan, Musa Uzunkaya; aleyhinde Yakup Hatipoğlu. 
 
Şimdi, gruplar adına konuşmalara başlıyoruz. 
 
 
BAŞKAN- Sayın Ahmet Küçük; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Küçük, süreniz 19 dakika kaldı. 
 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale)- Yani, Sayın Başkan, biraz haksızlık olmuyor mu; dün, 2 dakikaya kadar ek süre 
verdi Başkan! 
 
BAŞKAN- Siz, beni, benimle yargılayın lütfen Sayın Küçük. 
 
CHP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜK (Çanakkale)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
görüşlerimi sizlere sunmadan önce, Yüce Meclisimizi ve televizyonları başında bizi izleyen halkımızı, saygıyla 
selamlıyorum.  
 
Tapu kadastro çalışmaları, toprağın üzerinde meydana getirdiğimiz tüm uygarlık ürünlerinin altyapısını 
oluşturur. Yaşamımızı kolaylaştıran yol, su, elektrik, baraj, inşaat ve kentleşmeyle ilgili tüm yatırımların önceki 
çalışmaları kadastrol çalışmalardır. Bütün bu uygarlık ürünlerinin projelendirilmesinde, öncellikle, topografik 
yapının kadastrol bilgilerine ihtiyaç vardır.  
 
Kadastro çalışmaları, arazinin soyisim çalışmaları gibidir. Kadastro, toprağın doğru tarifinin ve 
anlaşılabilmesinin temel ihtiyacıdır. Atalarımız, yıllarca, her dereye, tepeye, vadiye bir isim vermişler, bize, bu 
vatanı, canları pahasına yurt etmişler; ama, biz, 73 yıldır, hala, coğrafyamızı bilimsel bir şekilde 
isimlendiremedik, poligon ve nirengi taşlarını dikemedik, halkımızı, çağdaş mülkiyetin sahibi yapamadık. Bizler, 



genel olarak, göçebe toplum biliniriz. Bundan mıdır, bilmem; ama, Anadolu coğrafyasının kadastrosunu 
bitirememiş olmanın ayıbı, hepimize yeter diye düşünüyorum. Hala, yurdumuzun yüzde 25'inin kadastrosu yok; 
çalışması biten alanların tapu kayıtlarını, parsel, köşe koordinatlarını bilgisayarlara işleyemedik. Bugüne kadar 
başarabildiklerimiz de, Tapu Kadastro dairelerinde çalışan emekçilerimizin mesailerini zorlayarak yaptıkları 
çalışmalar sonucudur. Kendilerine, halkımız adına teşekkürü bir borç biliyorum.  
 
Kadastro çalışmalarının bitmemesi demek, kavgalı, huzursuz bir toplum demektir. Böyle alanlarda yaşamını 
sürdürmek zorunda kalan insanlar, birbirleriyle kavga eder, devletle, davacı, davalı olur, kendisini, etrafını 
mutsuz ve huzursuz eder; çünkü, mülkiyet, bizim halkımız için çok önemlidir. Mülkiyetin güvencesi, poligon 
taşları ve köşe koordinatlarıdır. Bunları yerleştiremezseniz, ülkeye huzuru da yerleştiremezsiniz. İşte bu nedenle, 
bugün, halk, birbiriyle mahkemeli, ormanla davalı, vakıflarla tartışmalıdır.  
 
Kadastrosuzluk, aynı zamanda sosyal bir yaradır; kendi kendisiyle ve devletiyle barışık olmayan bir toplum 
demektir. Mahkemelerimizde, hakimlerimizin hemen arkasında “Adalet mülkün temelidir” yazıyor. Adalet 
mülkün temelidir, doğrudur; ama, mülkün güvencesi, tapu ve onun sınırlarıdır. Siz, sınırları çizemez, köşeleri 
tarif edemezseniz, halkımız, mahkemelerde, yargıçların arkasındaki “Adalet mülkün temelidir” yazısını çok 
okumak zorunda kalır. Unutmayalım, tapu kadastro hizmetleri, mülkiyetin en önemli güvencesidir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, hem ülkemizin kadastrosunu tamamlamak hem de bu çalışmaları süratle 
yenilemek ve modernleştirmek zorundayız. Kadastro çalışmaları, yaşayan hizmetlerdir. Yaşayan bir varlık, 
yaşamı süresince nasıl şekil değiştiriyorsa, tapu da, hep şekil değiştirir. İşte bu değişikliklerin her Anının 
fotoğrafının çekilmesi, tespitinin yapılması gerekir. Küçük bir hata, yeniden kavga, yeniden huzursuzluk ve 
güvensizlik yaratabilir. Demek ki tapu kayıtlarımızı, hem tamamlamak hem de süratli ve doğru olarak yenilemek 
ve bu kayıtları süratle bilgisayarlara işlemek durumundayız. Bu, modern devlet olmanın da bir gereğidir.  
 
Değerli arkadaşlarım, Japonya, kadastro çalışmalarını 1850 yılında bitirdi. Ülkemizde, 149 yıllık bir kuruluş olan 
tapu daireleri, hala bu çalışmaları bitirememişse, bu, tapuya, mülkiyete, tapu dairelerine ve ilgili kurumlara 
verdiğimiz ödeneğin ve önemin bir ölçüsüdür diye düşünüyorum; bunu, coğrafyamıza, atalarımıza saygısızlıktır 
diye düşünüyorum.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tapu hizmetleri, ülkenin en büyük ve sağlıklı gelir kaynaklarından biridir. 
Kadastrosu biten her alan, kayıtdışı ekonominin suratına vurulmuş bir şamardır; doğru ve devamlı kaynaktır; 
devletin hazinesine akacak bitmek tükenmek bilmeyen bir pınardır; ama, hizmet sağlıklı verilmezse, bu pınardan 
kirli sular akar ve bu sular da mafyayı besler. Pınarın temiz ve berrak sularını, süratle, Hazineye doğru bir 
kaynak olarak akıtmak durumundayız diye düşünüyorum.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde kadastro hizmetleri maalesef lineer bir dağılımı da sergilemiyor; 
özellikle köylerimiz açısından sorun üzücü boyutlara gelmiştir. Halen 13 bin köyün kadastrosu bitirilememiştir. 
Bunun 9 bini de orman köylerine aittir; orman köyleri ve köylüsü perişan hale getirilmiştir; orman içindeki 
dededen kalma birçok araziye, orman kadastrosu el koymuştur. Orman köylüsü, içinde yaşadığı ormanla kavga 
ederse, biz köylüyü ormanla barıştıramazsak, onlardan ormanı sevmelerini ve korumalarını nasıl isteyeceğiz? Bu 
araziler orman vasfını kaybetmişse, süratle orman köylülerine geri verilmelidir. Eğer bu yapılamıyorsa, daha düz 
alanlardan, mutlaka, takas imkanları sağlanmalıdır. Muhalefetteyken tüm partiler bu yaraya parmak basıyor; 
ama, tıpkı şimdiki iktidar gibi, herkes sonra bu konuyu unutup gidiyor.  
 
Değerli arkadaşlarım, orman köylüsü devletle ve ormanla davalıdır. Bakınız, seçim bölgem Çanakkale'nin 
Bayramiç ilçesinde, 5 bin davanın 4 500'ünü, ormanla halkımız arasındaki davalar teşkil ediyor. Bu çekişmeyi, 
devletle köylünün çekişmesini bitirmek zorundayız; bunu hep beraber başarmak zorundayız.  
 
Son zamanlarda köylünün bir de vakıf derdi çıktı. Vakıf İdaresi, zaman zaman tapu dairelerine gidiyor, bazı 
tapulara vakıf arazisi olduğu veya içinde vakıf arazisi bulunduğu gerekçesiyle, şerhler koyuyor; üstelik bunları 
şerh yokken satın alan birçok insana da yazık oluyor. Yani o anda arazi kimin üzerindeyse, vatandaş mağdur 
duruma düşüyor. Bu, merminin kimde patlayacağı belli olmayan tam bir Rus ruletidir ve bu, özellikle, ülkemizin 
batısında ve ortasında yaşayan insanları canından bezdirmiştir; insanları mal mülk edinmekten soğutmuştur. Bu 
sorunu da, bizler çözmek zorundayız diye düşünüyorum. Kısaca, halkı toprağıyla, coğrafyasıyla barıştırmak 
zorundayız. Bu ülke ve bu topraklar için, sırası geldiğinde, gözünü kırpmadan ölüme giden köylümüzü, 
toprağından soğutmamalıyız.  
 
Orman köylüsünün üretim biçimlerini çeşitlendirmek zorundayız. Or-Köy kredilerini artırmalı ve her köyden 
birkaç kişiye vuran hileli bir piyango olmaktan çıkarmalıyız. Köylümüzü modern hayvancılık, arıcılık 



işletmelerinin sahibi yapmalıyız. Orman işlerinde, öncelikle orman köylüsünü çalıştırmak ve taşeron usulü 
orman işi yaptırmaktan da süratle vazgeçmeliyiz.  
 
Biraz da tapu dairelerinde çalışan personelin durumuna değinmek istiyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, 3402 sayılı Kadastro Kanunu değiştirilmelidir. Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi, 
orman sınırlandırması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemi yapılmamış yerlerde, bu işlemin kadastro 
çalışmaları sırasında yapılmasını öngörmüştür. Bu durum, uygulamada orman haritalarının zamanında birlik 
teknisyenliğine verilmediği nedenle, kadastro çalışmalarının süratini düşürmektedir; başlangıçta istekli olan 
köyleri isteksiz hale getirmekte, dolayısıyla, çalışmalar yapılamamakta ve program, hedefine ulaşılamamaktadır.  
 
Özlük hakları yeniden ele alınmalıdır. Teşkilat içinde aynı görevi yapmakta olan ve yan yana oturan kadastro 
lisesi mezunlarıyla kurs mezunları arasındaki özel hizmet tazminatlarındaki farklılık giderilmelidir.  
 
Başkanlığa bağlı bazı kurumların merkez ve taşra teşkilatları, tazminat adı altında ücret aldıkları halde, bu 
kuruluşumuzun taşra teşkilatına ödenmemektedir; bu farklı uygulama da giderilmelidir.  
 
Arazide çalışan, ancak her akşam evine dönen ziraat teknisyenleri ve benzeri pek çok personele yıpranma 
tazminatı verildiği halde, haftanın dört gecesini evinden uzak, çalışma mahalli olan köylerde geçiren 
personelimize yıpranma tazminatı verilmemektedir; verilmelidir.  
 
Günün şartlarında bir paket sigara parası olan-1996 yılı için 80 bin Türk Lirası- arazi tazminatları, günümüz 
koşullarına göre yukarıya doğru çekilmeli ve zamanında ödenmesi sağlanmalıdır; halen 1995 yılından alınmamış 
ücret olduğu gibi, 1996 yılından da 4 aylık birikmiş alacak vardır.  
 
Döner sermaye gelirlerinden personele ödenmesine başlanan, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler 
nedeniyle durdurulan ödemeler, yasal düzenlemeyle yeniden sağlanmalıdır.  
 
1 inci derece kadroların kadro ünvanına bağımlı olması giderilip, yüksekokul mezunlarının, Personel Kanununda 
belirtildiği şekilde, 1 inci dereceye yükselmeleri sağlanmalıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, tüm tapu dairelerinde ve tapu müdürlüklerinde personel sayısı yetersizdir. Nitelikli 
personelin gerekliliği şart olan bu kurumların hızlı bir şekilde takviye edilmesi ve niteliğin yükseltilmesi 
gerekmektedir.  
 
Ülkede göç olayının yoğun bir şekilde yaşanması, ülkenin her açıdan çehresinin değişmesine neden olmaktadır. 
Bu göç, ülkede sürekli ve süratli bir tapu el değiştirme olayını yaratmakta, aynı zamanda da, mevcut tapuların 
nitelikleri de süratle değişmektedir. Bir sahip, yüz sahip yaratmaktadır. Maalesef, yıllardır bu hızlı oluşumlara 
rağmen, ne teknolojiyi süratle tapu dairelerine yerleştirebildik ne de yeterli ölçüde nitelikli eleman alımı 
sağlayabildik. Olan, Tapu ve Kadastro hizmetlerini gece gündüz çalışarak gerçekleştirmeye çalışan tapu kadastro 
emekçilerine oldu. Onlara yeni imkanlar sunamadık; hatta sunduğumuz olanakları da yerine getiremez duruma 
düştük.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kadastro hizmetlerinde çalışanlar, çok büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 
Ömürlerinin önemli bir kısmı arazide geçmektedir, yaşamları stres altındadır; çünkü, birbirleriyle davalı ve 
davacı haline gelmiş insanların, sınır sorunlarını çözmede en önemli bilirkişi olmaları nedeniyle, yaşamları 
tehlike altında ve büyük bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar. Verdikleri hizmet nedeniyle, devlete büyük bir harç 
ve vergi geliri sağlamaktadırlar.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kadastro çalışmalarının beş yıllık 
süre içerisinde bitirilmesi öngürülmektedir; ama, biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı, tüm çalışanların iyi 
niyetine rağmen, başta ödenek yetersizlikleri, master plan olmayışı, kadro yetersizlikleri, birtakım yasal engeller 
nedeniyle, bu çalışmaların planın öngördüğü sürede tamamlanamayacağı anlaşılmaktadır.  
 
Sayın Bakan, bu yetersizlikleri sizler de biliyorsunuz; ama, bunları aşmak ve Türkiye'nin, bu, en önemli altyapı 
çalışmasını en kısa zamanda bitirmek zorundasınız. Bu sorumluluk sizin ve Hükümetinizindir.  
 
Bu ülkeyi, toprağı için komşusuyla kavga eden, devletiyle karşı karşıya gelen insanların ülkesi olmaktan 
kurtarmak durumundasınız. Hiçbir bahaneniz yoktur. Bu ülkenin insanları, artık, tapu dairelerinde mal alıp 
satarken korkarak oralara gitmemelidir. Bu ülkenin insanları, alım satımları-tıpkı çağdaş Batı toplumlarında 



olduğu gibi- bilgisayarlarla, birtakım yetkilerinizi de devredebileceğiniz avukatlar aracılığıyla yapabilme 
imkanına süratle kavuşturulmalıdır. Türkiye Halkının ve Devletinin buna hakkı vardır; bu hakkı Türk Halkından 
esirgemeyiniz lütfen.  
 
 
AHMET KÜÇÜK (Devamla)- İki kurumumuz da, kamuya ve özel sektöre altyapı ve destek hizmeti veren 
kurumlardır. 
 
Değerli arkadaşlarım, sözlerime burada son verirken, bugüne kadar fedakarca çalışan Tapu Kadastro 
emekçilerine, onları yetiştiren bilim adamlarına ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına, bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle iki kurum bütçesinin de ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- ANAP Grubu adına, Sayın Yusuf Pamuk; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Pamuk, arkadaşınızın konuşmasını kısa kesmesiyle, süreniz biraz uzadı. Buyurun. 
 
ANAP GRUBU ADINA YUSUP PAMUK (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkında Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini ifade etmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun en küçük yerleşim birimlerine kadar devlet hizmeti götüren önemli 
kuruluşlarımızdan biridir. Bu kuruluşun hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi, toprağa bağlı yatırımların 
gerçekleşmesi açısından bir zorunluluktur.  
 
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de, geçmişten günümüze kadar toprak, fertlerin toplumsal 
ilişkilerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Toprakların sınırlı olması, her devirde önemini korumasına 
sebep olmuştur. Toprak sahibi olmanın en büyük zenginlik ölçülerinden biri olduğu, sanayi öncesi devirlerde ve 
gelişme eşiğindeki ülkelerde toprak-insan ilişkileri oldukça hareketli geçmiştir. Önceleri, ortaklaşa kullanılan 
topraklar, insanın mülk sahibi olma arzusu sonucu özel mülkiyete konu olmuştur. Mülkiyet hakkı en kutsal 
haklardan biridir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınma planlarında, kadastronun tamamlanması için çeşitli hedefler 
belirtilmiş ve projeler yapılmıştır. Yedinci Beş Yıllık Planda da bunlara yer verilmiştir. Kuruluşlara, bu hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak imkanlar yeterince sağlanmadığı takdirde, yatırım hedeflerine ulaşmak elbette mümkün 
olmayacaktır. Tapu ve kadastro hizmetlerinde iyi sonuçlar elde edilen otomasyon çalışmalarının bütün birimlere 
yaygınlaştırılması, tesis kadastrosunun hızlandırılarak tamamlanması, gerekli kaynağın, nitelikli insangücünün, 
uygun teknolojilerin temini ve hizmete sunulmasıyla mümkündür.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yapılan yatırımlar-sadece harç gelirleri dikkate alındığında bile- millî 
bütçeye birkaç katı olarak geri dönmektedir; ancak, harç gelirlerini artırmak mümkündür. Tapu işlemlerinde 
harca esas olan beyan değerler, harç oranlarının yüksek olması nedeniyle düşük gösterilmektedir. Alıcı ve 
satıcıdan alınan harç oranı yüzde 10'a yaklaşmaktadır. Bu oran düşürülerek, taşınmazın gerçek değerinin beyanı 
sağlanmalı, devletin kasasına daha çok harç girmesi temin edilmelidir.  
 
Tesis kadastrosu çalışmalarında sona yaklaşılmasına rağmen, kadastrosu yapılan yerlerde, yenileme ve 
güncelleştirme ihtiyacı ortaya çıkmakta, diğer taraftan, değişen ve gelişen ihtiyaçlar karşısında, kadastronun 
hızla sayısal forma dönüştürülmesi, tüm bilgileri içine alan ve toprakla ilgili bütün alanlarda isteklere cevap 
verebilen arazi bilgi sistemlerine baz olabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.  
 
Birçok il ve ilçelerde, tapu ve kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı yerlerde çalıştıkları bilinen bir gerçektir; 
tapu ve kadastro müdürlüklerinin yerleşim yerlerinin süratle modernleştirilmesi gerektiği inancındayız.  
 
Bütün bunlara karşılık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin, hizmetleri karşılayacak 
miktarda olmadığı inancını taşımaktayız.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci Maddesinde “imar planı olmayan 
yerlerde, her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayırarak, özel parselasyon planları, satış vaadi 
sözleşmeleri yapılamaz” denilmektedir; ancak, uygulamada mahkeme kararlarıyla ve icra dairelerinde cebrî 



hisseli satışlar yapılmaktadır. Bu durum, uygulamada, bir fayda sağlamadığı gibi, daha büyük sakıncalar 
doğurmaktadır. Bu sorun, gerekli düzenlemeyle, belediyelerin imar planlarını sağlıklı ve seri yapması 
sağlanarak, yasa ile tatbikat çelişkisi ortadan kaldırılabilir, şehirlerin etrafındaki gecekondulaşma önlenebilir 
kanaatindeyiz.  
 
Şehir nüfuslarının hızla artması nedeniyle doğan konut ihtiyacının, toplukonut alanlarıyla giderildiği 
bilinmektedir. Bu da, kat malikleri anlaşmazlıklarını getirmektedir. Bugün gelinen noktada, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılması gerektiği kanaatini taşımaktayız.  
 
Yine, Meclise verilen ve halen görüşülmeyi bekleyen emlak müşavirliği kanunu teklifinin bir an önce çıkarılması 
gerektiği kanaatindeyiz.  
 
Anavatan Partisi döneminde çıkarılan İmar Affı Yasasının 10 uncu maddesi gereği, tapu tahsis belgesi alan veya 
almaya hak kazanan, ıslah imar planları belirlenen alanlarda hak sahiplerine tapularının verilmesi yasal bir 
zorunluluk olduğu halde, bugüne kadar bu gerçekleşememiştir. Tapu alma işleminin gerçekleştirilmesi için tapu 
ve kadastro teşkilatı, millî emlak teşkilatı ve ilgili belediyelerin koordineli çalışması gerekmektedir. Bu 
koordinasyon, bugüne kadar sağlanamamıştır.  
 
Ayrıca, 1985 öncesinde yapılmış olan İmar Affı Yasasından yararlanan ve tapu tahsis belgesi almaya hak 
kazanan; ancak, bazı nedenlerden dolayı alamayan kişilerin de bu hakları kendilerine teslim edilmelidir kanaatini 
taşımaktayız.  
 
Yine, sadece İstanbul Küçükçekmece'de, bu konuyla ilgili müracaat sayısı 4 500 olduğu halde, bugüne kadar 
tapusuna kavuşan insan sayısı 1 000'i geçmemektedir. Bu bakımdan, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunu gibi 
kanunların Tapu Kadastro Teşkilatına getirdiği yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için, 
gerekli ekonomik ve teknik destek sağlanmalıdır. Yerel yönetimlerde olan bazı hatalar da, vatandaşın mağdur 
olmasına neden olmaktadır; bu, bir düzenlemeyle giderilmelidir.  
 
Köylü, dedesinden veya daha öncesinden bugüne kadar kullandığı tarlasının tapusunu alamamıştır. Son 
zamanlarda, ecri misil istendiği görülmektedir. Köylü vatandaş, tapusuna kavuşturulmalıdır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahkemelerde, icra dairelerinde ve noterlerde düzenlenen belgelerin, 
uygulamada, sahtelerine rastlanmakta olup, bu düzenlemelerin, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi 
sağlanmalı, vatandaşın mağduriyeti önlenmelidir. Tapu kütükleri, Osmanlı yönetiminden günümüze gelen bir 
sistemdir. Artık, büyük tapu kütüğü kullanılması uygulaması terk edilmeli, bilgisayar ortamına uygun parsel 
kartı sistemine geçilmelidir. Kısaca, tapu ve kadastro hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulan organizasyona 
yönelik idarî, yasal ve ekonomik her türlü tedbir alınmalıdır. Kurumun yeniden yapılanması sağlandığında, bu 
kurumun, beklenilen hizmetleri yerine getirebilecek bilgi birikimi ve teknik kapasiteye sahip olduğuna 
inanmaktayız 
 
… 
 
YUSUF PAMUK (Devamla)- Devletimizin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak tesis ettiği, modern alet, 
cihaz ve sistemlerle gece gündüz, bayram tatil demeden 24 saat kesintisiz hizmet veren bu kuruluşumuzu başarılı 
çalışmalarından dolayı kutluyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçelerinin milletimize, ve 
bu iki genel müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
 
… 
 
BAŞKAN- Sayın Ahmet Bilgiç, buyurun efendim. 
 
Süreniz 20 dakikadır. 
 
DYP GRUBU ADINA AHMET BİLGİÇ (Balıkesir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.  
 



Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1997 yılı bütçeleri üzerinde söz almış bulunmaktayım; şahsım ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına saygılarımı sunarım.  
 
Tapu ve kadastro, en basit anlamıyla, toprak mülkiyetini güvence altına alan önemli bir hizmettir. Tapu ve 
kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların sınırları, sahipleri ve nitelikleri zaman içerisinde 
değişir. Bu dinamik yapı izlenerek güncel hale getirilmez ise tapu ve kadastro bilgileri eskir, değerini yitirir. Bu 
nedenle, tapu ve kadastro çalışmaları sürekliliği gerektirir.  
 
İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için çok önemli bir üretim aracı olan toprak, çağlar boyunca önemini 
korumuş ve insan hayatının bir parçası olmuştur. Toprak üzerinde yaşanılmakta, barınılmakta, beslenmemiz 
ondan elde edilen ürünlerden olmakta, eşyalar ondan elde edilen maddelerden elde edilmekte, velhasıl, hayatın 
her safhasında toprakla ilişkimiz olagelmektedir. Bu sebeple, toprak sistemi üzerinde bütün toplumlar titizlik 
göstermişler, en eski çağlarda bile toprak tasarrufuyla ilgili kaideler koymuşlar, kanunlar yapmışlardır.  
 
Toplumların refahı, Adeta, toprak sistemlerinin mükemmelliğine bağlı olmuştur; çünkü, toprak, hayatın her 
safhasında-sosyal hayatta, ekonomide, siyasette- etkili olduğu gibi, devletler arasındaki çatışmaların da en 
önemli sebebini oluşturagelmiştir.  
 
Türkler, toprak hukuku konusunda kendine has özellikleri olan bir sistem geliştirmişlerdir. Diğer toplumların 
toprak sistemlerinden farklı olan Türk toprak sistemindeki başarılı uygulamalar, yabancı devlet adamları ve 
birçok düşünürü etkilemiştir. Toprak sistemi, Türk tarihinin bütünü içinde, başlangıcından itibaren yaşanan 
coğrafyanın ve onun üzerinde yaşayan insanların hayat tarzları, inanç ve idealleri doğrultusunda kendisine haz 
bir gelişim çizgisi izlemiş; başlangıcındaki çekirdek yapı ve öz muhafaza edilmekle beraber, devletteki gelişme 
ve büyümeye paralel olarak şekillenmiş; devletteki gerileme ve küçülmeye paralel olarak da bozulmuştur.  
 
Toplumda özel mülkiyet fikrinin yaygınlaşması, sanayi toplumuna geçiş ve hızlı kentleşme, taşınmaz malların 
üzerindeki haklarla birlikte, devlet tarafından güvence altına alma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
zorunluluk, taşınmaz malların konumlarının belirlenip haritaya aktarılması ve üzerindeki hak ve 
mükellefiyetlerin düzenli bir tapu sicilinde gösterilmesini içeren hukuksal kadastro olgusunu sistemimize 
yerleştirmiştir.  
 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlaması, kentleşme hızının artan bir seyir izlemesi, buna 
bağlı ihtiyaçların çoğalması, tapu ve kadastroya da yeni bir anlayış ve tanımlama getirmiştir.  
 
Kendi meslek çerçevesinde tapu ve kadastro, toprak-insan ilişkilerini modellendiren bir bilgi sistemi olarak 
tanımlanmaktadır.  
 
Günümüzde, tapu ve kadastro, tarımsal ve endüstriyel kalkınma planları ile çeşitli mühendislik projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulmasında en önemli altyapıyı oluşturmaktadır.  
 
Temeli yüzelli yıl önceye dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmetlerini, ülke çapında, yaklaşık 13 
bin personeliyle yürütmektedir. Kalkınma planlarında verilen hedefler doğrultusunda, tesis kadastrosu 
çalışmalarını 2000 yılına kadar bitirmeyi hedefleyen bu kurumun her alanda desteklenmesi gerektiğine 
inanıyoruz.  
 
Bu kurum, kendine verilen görevlerini yerine getirebilecek bilgi birikimine sahiptir. Ancak, sadece görev ve 
sorumluluk vermek yetmez; gerekli yatırım imkanları mutlaka sağlanmalıdır. Çalışanların maddî durumları arazi 
tazminatları bu işin yapımı için gerekli seviyede ele alınarak sonuçlandırılmalıdır.  
 
Bununla birlikte, tesis kadastrosu henüz tamamlanmamış yerlerde yapılacak olan yatırımlarda, kadastronun 
tamamlanmamış olması, bir darboğaz yaratmamaktadır. Tapu ve Kadastro kurumu, bu tür yerleri, öncelikli 
kadastro kapsamına alarak, süratle tamamlamaktadır. Ancak, gerekli yatırım imkanlarını sağlamazsak, 2000 
yılında bitirmemiz gereken kadastro işlemlerini, 2050 yılında bile bitirmemiz hayal olarak kalacaktır.  
 
1983 yılında tamamlanması öngörülen tapu ve kadastro çalışmalarının, ondört yıllık bir gecikmeyle, ancak yüzde 
78'i tamamlanabilmiştir. Mahalle adedi bazında yüzde 98'i tamamlanmış olmasına rağmen, köy adedi bazında 
yüzde 63'te kalınmıştır. Henüz kadastrosu yapılamayan 36 bin 863 köyden 12 bin 764 köyümüzün kadastro 
işlemlerine hiç el atılamamıştır. Bu kalan işlerin 2000 yılına yetiştirilebilmesi için, Genel Müdürlüğe ayrılan 



genel bütçe dışı bir kaynak olan döner sermaye gelirlerinin, yatırımların büyük bir kısmını karşılayabilecek 
seviyede kullanılmasına gerekli yasal zemini mutlak sağlamalıyız.  
 
1995 yılında döner sermayeden sağlanan gelir, 549 milyar, ödenen vergi 279 milyar, yatırımlar için kullanılan 
meblağ ise 270 milyar TL'dir. 1996 yılı ekim ayı itibariyle 911 milyar gelir elde edilmiş, 425 milyar vergi 
ödenmiş, 430 milyar TL de yatırımlarda kullanılmıştır.  
 
Tapu ve kadastro çalışmalarının 2000 yılında bitirilebilmesi için, 1997 yılından itibaren, döner sermayeden elde 
edilecek gelirlerin tümünün, vergiden muaf tutularak, kadastro çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis 
edilmesini, Genel Müdürlük emrine verilmesini ve bu yönde hazırlanacak yasal düzenlemenin bir an önce 
yapılmasını önermekteyiz.  
 
1995 yılı Bütçe Kanununun 47/f maddesi uyarınca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışanlara, döner 
sermaye işletmesinden 5,5 aylık ödeme yapılmıştır. Bütçe Kanununda yer alan söz konusu madde Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiğinden ödemeler durdurulmuş ve çalışanlar mağdur edilmiştir. Anayasaya aykırılık 
giderilerek, çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Tapu ve Kadastro bölge müdürlükleri 
döner sermaye işletmeleri vakit geçirilmeden kurulmalıdır. Bu yöndeki Genel Müdürlük talepleri, Devlet 
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından olumlu olarak neticelendirilmelidir. Bu konuda görev alacak 
personel eğitilmiş ve hazır beklemektedir.  
 
Tapu ve kadastro işlemlerinin hızlandırılması ve kurumun yükünün hafifletilebilmesi için, özel sektörde görev 
yapan 1 400 civarındaki özel büronun bu çalışmalara katkı sağlaması gözardı edilmemelidir. 3402 sayılı 
Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca, yeterli ödenek temin edildiğinde, özel sektör imkanları 
kullanılarak, ihale suretiyle kadastronun teknik yönünün yaptırılması imkan dahilindedir. Özel sektörün devreye 
sokulmasıyla kurumun eleman ihtiyacı azalacak, demirbaş, elektronik donanım, oto, araç gereç yatırımları 
düşecek, Genel Müdürlüğün yükü yüzde 25-30 civarında azalacaktır. Dünyada 30 ülkede, özel sektörün tapu ve 
kadastro çalışmalarına katıldığı bilinmektedir.  
 
Orman kadastrosu sonucunda, orman rejimi dışına çıkan ve köylümüzün halen kullanmakta olduğu, yani 
zilyetlik ettiği arazilerinin, uygun koşullarla Maliye Bakanlığı tarafından kendilerine bir an önce satılması 
kaçınılmazdır. Böylece, üretim dışı kalan topraklarımızın değerlendirilmesi de sözkonusu olacaktır.  
 
Yukarıda da değinildiği gibi, tesis kadastrosu çalışmalarının artık sonuna yaklaşılmaktadır; ancak, kadastrosu 
tamamlanmış yerlerde, teknolojik sebeplere dayalı yenileme ve güncelleştirme zorunlulukları ortaya 
çıkmaktadır. Buradan çıkan fikir, kadastronun yaşatılmasının, yapılması kadar önemli olduğudur.  
 
Teknolojideki gelişmeler, küreselleşmenin sonucu yaklaşımlar, toprağa dayalı hizmetlere de yeni bir anlayış 
getirmiştir. Değişen toplumsal ihtiyaçlara göre de, kadastrodan beklentiler değişerek artmıştır. Bu durum, gerek 
kamu kuruluşlarını gerekse özel sektör kuruluşlarını, çağdaş hizmet üretimi ve sunumunda yeni statüler 
belirlemeye zorlamaktadır.  
 
Toprağa ilişkin bilgilere hızlı ulaşım, bu alanda bilgisayar teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanımıyla 
mümkün olacaktır. Bir sistem altında yürütülecek bu çalışmalar, yargının, kamunun, ekonominin, istatistiğin ve 
proje faaliyetlerinin ihtiyacına cevap verebilecektir.  
 
Dünyada küreselleşmenin gerekliliği tartışılmaktadır. Toprağa ilişkin bilgileri kapsayan tapu ve kadastro bilgi 
sistemi de, küreselleşmenin bir gereği olarak kabul edilmelidir. Ülkemizde, kalkınmaya yönelik altlık haritalar 
üreten kurum ve kuruluşların koordinasyonu gereklidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu 
sektörün öncülüğünü yapabilecek olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, gerekli kaynak ve yetki 
verilmelidir. Başbakanlığa bağlı olan bu kurumun, bugünkü yapısı ve kuruluşu, bu amaç için oldukça uygun 
gözükmektedir.  
 
Günümüzde, moda deyim olarak sıkça kullanılan yeniden yapılanma, tapu ve kadastro çalışmalarımızda da 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Artık, küçük işletmelerin bile klasik anlayışla yönetilmediğini görüyoruz. 
Kurumun bu yönde yapmış olduğu çalışmalar, modern yönetim tekniklerini dikkate alarak desteklenmeli, 
yasalaşması sağlanmalıdır.  
 
Kadastro Kanununda yapılması gereken değişiklikler, reform niteliğindeki emlak müşavirliği yasası gibi 
düzenlemeler, bir an önce sonuçlandırılmalıdır.  
 



Kadastro birimlerinde yeni teknolojilerin yaygın ve verimli kullanımı, tapu sicil müdürlüklerine modern bir 
anlayış ve görünüm getirilmesi, oldukça sevindiricidir.  
 
Bu bağlamda, tapu ve kadastro teşkilatlarına bilgisayar ağı kurulması çalışmalarını 1994 yılında başlatan Devlet 
eski Bakanı Sayın A. Baki Ataç'a, Sayın Genel Müdürümüz Yüksel Akın'a ve emeği geçenlere huzurunuzda 
teşekkürü bir borç biliriz.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşlerime burada 
son verirken, tapu ve kadastro hizmetlerinde, üstün hizmet anlayışıyla, yaz kış, dağ bayır demeden çalışan, 
emeği geçen tüm personele çalışmalarında başarılar diliyor; kendilerini bütün projelerinde destekliyor; bütçenin 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.  
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 
KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Mustafa BAŞ (İstanbul) 

 
 
BAŞKAN- Sayın Aksu, bakiye 18 dakikalık süreyi eşit paylaştırıyorum. Süreniz 9 dakikadır; buyurun. 
 
DSP GRUBU ADINA YÜKSEL AKSU (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1997 malî yılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu nedenle, sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımızı şahsım ve 
Parti Grubum adına saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bakanlığa bağlı olarak, 15 bölge, 998 tapu sicil, 313 kadastro müdürlüğü ve 
145 kadastro şefliğiyle, yılda yaklaşık 10 milyon insanımıza hizmet vermektedir.  
 
Bu kuruluşumuza, 1997 bütçesinden 10 trilyon 571 milyar 104 milyon lira ödenek ayrıldığını görmekteyiz. 
Bunun 9 trilyon 602 milyar 104 milyon lirası cari giderlere, 900 milyar Türk Lirası yatırım harcamalarına, 69 
milyar Türk Lirası transfer ödemelerine ayrılmış. Sizler de takdir edersiniz ki, bütçeden ayrılan bu kaynakla, bu 
kadar yaygın ve önemli bir hizmetin karşılanması mümkün değildir. Kaldı ki, yıllardır, kurumun sorunları, 
kaynak yetersizliği yüzünden hep bir sonraki yıla aktarılmıştır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tüm bu zorluklara rağmen, ciddî bir katma değer sağlamış, 1995 yılında 
tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda 19 trilyon lira harç geliri elde etmiştir.  
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin sosyoekonomik yapısını incelediğimizde, tapu ve kadastro hizmetinin, toprak 
ilişkilerinin düzenlenmesi ve toprak mülkiyetinin güvence altına alınmasının yanında, kentleşme, turizm, altyapı, 
orman, bayındırlık ve iskan çalışmalarına varıncaya kadar, pek çok alanı yakından ilgilendirdiğini görürüz. Bu, 
olayın görünen boyutudur. Olayın, bir de, toprak davalarına, kamu arazilerinin talanına, rant mafyasına kadar 
uzanan yönü vardır. Orman, vakıf ve Hazine arazisinin arsa mafyasınca bu denli kolay talan edilmesinin 
temelinde, tapu ve kadastro hizmetinin, toplumsal gelişmenin gerisinde kalması, tapu kadastro ve arazi 
rejimimizdeki yanlış politikalar yatmaktadır. Biliyorsunuz ki, ülkemizde şu anda üçlü bir tapu kadastro ve arazi 
rejimi kullanılıyor. Bu düzenlemelerden ilki, özel mülkiyetteki arazi veya gayrimenkulleri; ikincisi, devletin 
mülkiyetindeki gayrimenkulleri ve sonuncusu da, devletin korumasında olan, hüküm ve tasarrufunda olan 
gayrimenkulleri kapsamaktadır.  
 
Devletin hüküm ve korumasında olan yerler tapu haricidir; işte sorun da buradadır. Bu arazilerle ilgili ciddî bir 
düzenleme şarttır. Eğer bu yapılmazsa, bu boşluğu arazi mafyası bir şekilde dolduracaktır. Nitekim, birçok yerde 
olan da budur.  
 
Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, bugün adliyeye intikal eden davaların çoğu, tapu davalarıdır ve bu davalar 
yıllarca sürmektedir. Bu durum, hem vatandaşı mağdur etmekte hem de devlete yeni yükler getirmektedir. Bu 
davaların bir an önce çözülmesi, adalet mekanizmamızdaki yığılmaları da azaltacaktır. Özetle, toplumsal yarar 
ile toprak mülkiyeti, uyum içerisinde, birbirini bütünleyen unsurlar olarak topluma hizmet verirken, kadastro da 
bu uyum içinde işlevini yerine getirmek zorundadır. Bunu başaramadığımızda ise, bugün ülkemizde olduğu gibi, 
bir dizi sorunla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. Köyden kente göçün de kaçak yapılaşmanın da altyapı 



sorunlarının da, çevre kirliliğinin de, tarım ve orman arazilerinin düzensiz kullanılmasının da temelinde, toprak, 
toplum, mülkiyet ilişkisindeki çarpıklıklar yatmaktadır. Özellikle, büyük şehirlerimizde, Hazine arazilerinin bir 
an önce belediyelere devri ve imar planına kavuşturulması gerekmektedir. Bu çalışma, çarpık kentleşmeyi de 
önleyecek çözümlerden birisi olacaktır. Orman arazileri kapsamında kalan özel mülkiyetlere ilişkin 
düzenlemelerde de sorunlar vardır. Bu konuda, binlerce köylümüz devletten davacı durumdadır. Bu sorunun 
kaynağında, yine, tapu kadastro uygulamalarındaki hatalar yatmaktadır. Bu sorunları öncelikle çözümleyecek 
çalışmalara hız verilmelidir.  
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün karşı karşıya bulunduğu malî sorunları üç ana 
başlık altında izleyebiliriz: Cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer ödemeleri. Cari harcamalarda 
yaşanılan yetersizlikler nedeniyle, demirbaş alımlarında, kira ödemelerinde, elektrik, su ve kırtasiye 
ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar yaşandığını görmekteyiz. Zorunlu hizmetler gereği kullanılan kaynaklar 
için ise, içinde bulunulan malî yıla borçlanılmakta ve bu borçlar, bir sonraki yıla aktarılmaktadır. Görülen odur 
ki, bu yıl da durum değişmeyecektir.  
 
Çağdaş ve merkezi devlet olmanın şartlarından biri de, devletin ülkesi ve vatandaşları hakkında her türlü 
enformasyona sahip olması zorunluluğundan geçer. Bundan dolayı, devletin, kendi toprağına ilişkin bilgileri elde 
etmesi ve bu amaçla, plana dayalı modern tapu sicillerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması kaçınılmazdır. 
Toprağa ilişkin verileri güncelleştirecek, sağlıklı bir biçime sokacak tapu ve kadastro çalışmalarının, bir an önce 
düzenlenmesi ve tamamlanması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi, kadastro, toplum yapısının geçmişini ve 
bugününü gösterirken, geleceğin planlanması ve saptanmasında da yol gösterici olmalıdır.  
 
Günümüz teknolojisiyle, ülkemizin tapu kadastro sorununu çözmek mümkündür. Bugün, çağdaş ülkelerin tümü, 
tapu kadastro bilgilerinin tamamını veri tabanı altında saklayabilmekte, bu verilere istedikleri anda 
ulaşabilmektedirler. Ülkemiz, bu alanda benzeri çalışmaları yapabilecek teknolojiyi kurmak ve etkin olarak 
kullanmak zorundadır. Bunun yolu, önce, tapu kadastro çalışmalarının tamamlanmasından geçer.  
 
BAŞKAN- Sayın Aksu, 2 dakikanız var.  
 
YÜKSEL AKSU (Devamla)- Peki Başkanım.  
 
1996 itibariyle, 12 790 köyümüzün halen kadastrosu yapılmamıştır. Kadastrosu yapılmayan köylerimizden 8 
649'u orman köyüdür. Dileğimiz, bir an önce bu köylerimizin orman kadastro işlemlerinin ve tahsislerinin 
tamamlanması yönündedir. Şehir kadastrosu çalışmalarında eksiklikler vardır. 6 merkez ve 163 ilçemizde tapu 
kadastro işlemleri halen bitirilememiştir. İlk yapılacak iş, bu çalışmaların bitirilmesi olmalıdır. Bu tempoyla, 
sanırım yirmi yılda da başarılamayacaktır.  
 
Değerli milletvekilleri, olayın ilk ayağı tapu kadastro çalışmalarının tamamlanmasıdır. Sonra, etkin bir 
enformasyon ağı ve teknolojinin kullanılması işin içine girer. Ardından, hizmet içi eğitimle bu çalışmayı 
tamamlarsınız. Bu amaçlara yönelik olarak, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bilgisayar ve 
bilgisayar destekli donanımların etkin kullanılması hedeflenmelidir. Bu konuda ciddî eksiklikler olduğunu 
görmekteyiz. Tapu kadastro çalışmaları, ülkemizin emlak ve arazi değerlerinin sağlıklı bir şekilde 
vergilendirilmesi, tarımsal üretimimizin artırılabilmesi açısından da önem arz etmektedir. Tapu kadastro 
işlemlerinin bitirilmemesinin tarımsal alanda yarattığı olumsuzluklar, kayıtdışı arazilerden doğacak harç ve vergi 
kayıpları, ülkemizi ciddî bir kaynaktan yoksun bırakmaktadır.  
 
Değerli milletvekilleri, sorun, bir anlayış, bir yaklaşım sorunudur. Çağdaş bir anlayışın temelinde, tapu kadastro 
hizmetini çok yönlü kullanmak vardır. Çok yönlü kadastro anlayışı, otomasyon, teknik donanım ve buna uygun 
personel ile gerçekleştirilebilir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN- Sayın Aksu, lütfen toparlayınız.  
 
YÜKSEL AKSU (Devamla)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, bünyesinde otomasyon çalışmaları 
yapılmaktaysa da, kanaatimizce, bu çalışmalar sağlıksız ve yetersizdir. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, 
personel yönetiminde yaşanılan sorunlar, diğeri ise sisteme bağlı sorunlardır.  
 
Değerli arkadaşlarım, tapu ve kadastro yaşayan bir hizmettir; değişen ve gelişen koşullara göre kendini 
yenilemelidir. Görüşümüz, 1997 bütçesinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ayrılan kaynakla, tapu 



kadastro hizmetinin istenilen şekilde verilemeyeceği yönündedir. Bu kaynakla hem teknolojik yenilenmeyi 
sürdüreceksiniz hem etkin bir personel rejimi izleyeceksiniz hem de öncelikle bitirilmesi gereken işleri 
sonuçlandıracaksınız. Bütçenin bu haliyle, bu pek olası görünmüyor.  
 
Özetle, tapu ve kadastro müdürlüklerinin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi, tapu ve kadastro çalışmalarını 
etkin şekilde yürütebilmesi, üretken olabilmesi için, cari ödeneklerin, yatırım ödeneklerinin yüksek tutulması 
gerekmektedir ve 1997 bütçesi bu açıdan yetersiz bir bütçedir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meclisimize çalışmalarında başarılar diler, 1997 yılı bütçesinin başarılı 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN- Sayın bakanlar... Kaç sayın bakan konuşacak acaba? 
 
DEVLET BAKANI NEVZAT ERCAN (Sakarya)- Üçümüz de konuşacağız efendim. 
 
BAŞKAN- İlk konuşma için, Sayın Saygın; buyurun. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Saygın, süreyi eşit paylaşacağınız düşüncesiyle, 13 dakika süre veriyorum. 
 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı, genel bütçe içerisinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. Bu hizmet, Başbakan adına, 
bizim tarafımızdan yürütülmektedir.  
 
Bu Genel Müdürlük, yılda, ortalama oniki milyon vatandaşa hizmet vermektedir; yılda, yaklaşık üç milyon tapu 
işlemiyle, bir milyona yakın parselin kadastrosu gerçekleştirilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu 
görevlerini, 15 bölge müdürlüğü, 998 tapu sicil müdürlüğü, 307 kadastro müdürlüğüyle yürütmektedir.  
 
1995 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, 2,8 trilyon Türk Lirası bütçe tahsis edilmiştir; buna 
karşılık, 17 trilyon Türk Lirası harç geliri sağlanmıştır. 1996 yılında ise, 5,1 trilyon bütçeye karşılık 25 trilyon 
gelir beklenmektedir. Bu sonuca göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeden aldığı payın yaklaşık beş 
katı gelir sağlayarak, genel bütçeye katkısı olan kuruluşlar arasında yerini almış bulunmaktadır.  
 
Son yıllarda uygulanan tasarruf tedbirlerine rağmen, mevcut kaynaklar en uygun şekilde kullanılarak, Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından verilen hedefler üzerinde, kadastroda gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 1996 
yılının ilk dokuz ayında da, yıllık 5 bin kilometrekare hedefe karşılık, 5 400 kilometrekare kadastro üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar da, üretimin 7 bin kilometrekare kadar olacağı tahmin edilmektedir.  
 
Ülkemizde, gerçek anlamda, kadastro hizmetleri, 62 yıldan beri devam etmektedir. Kalkınma planlarında, tesis 
kadastrosu yapılması gereken alan 417 bin kilometrekare olarak tespit edilmiştir. Günümüze kadar, 325 bin 
kilometrekare alanın kadastrosu tamamlanmıştır. Buna göre, gerçekleşme, yüzde 78'dir. Bu oran, kentsel 
alanlarda yüzde 98'e ulaşmıştır.  
 
Teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda, dünyada endüstri çağı, yerini, bilgi çağına hızla terk 
etmektedir. Ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarda, dünyadaki bu gelişmelere uygun atılımlar yaparak, uğraş 
alanlarıyla ilgili bilgilere hızla ulaşacak ve işletecek bilgi sistemlerini kurmak mecburiyetindeyiz.  
 
Günümüzde, toprağa ilişkin verilerin belirli bir sistem içerisinde toplanması, güncelleştirilmesi ve hizmete 
sunulmasında, harita ve tapu kadastro hizmetlerinin çağın gereklerine uygun bir yaklaşımla sürdürülmesi 
zorunludur. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ve stratejisinde, toprağa dayalı bilgilerin daha geniş ve sağlıklı 
bir şekilde toplanıp istifadeye sunulabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu ve 
kadastro bilgi sisteminin kurulması öngörülmüştür. Bunun için, harita, tapu ve kadastro sektöründe temel kurum 
olan Bakanlığıma bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde kurulması planlanmış olan tapu ve kadastro bilgi 
sistemine yönelik ihtiyaç duyulan altlık bilgilerin birçok birimde, bilgisayar ortamına aktarılması çalışmaları 
başlamış bulunmaktadır. Bu proje çerçevesinde, ülkemizde yaklaşık 45 milyon olan tapu kaydının 19 milyonu 
birçok birimde, bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu çalışmalara 1997'de de daha hızlı şekilde devam edeceğiz.  
 
Tapu ve kadastro bilgi sisteminin kurulmasına yönelik bu çalışmalarda, kayıt ve bilgilere daha kısa sürede 
ulaşılmasını sağlayacak teknolojik donanımlara ve finansmana da ihtiyaç bulunmaktadır. Bakanlığıma bağlı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1997 yılı bütçesinde, yatırım ödeneği, 1996 yılına göre yüzde 70 



artırılarak Yüce Meclise sunulmuştur. Harita, tapu ve kadastro hizmetlerinin temel altlığını teşkil eden yüzey 
ağının yapımı için, 1997 yılı yatırım bütçesinden 100 milyar lira ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Bu yaptırımla, 
yıllarca gündemde tutulan yüzey ağı oluşturma projesi, 1997 yılında uygulamaya konulmuş olacaktır. Bu suretle, 
harita, tapu ve kadastro bilgilerinin, ülke genelinde aynı sistem içinde üretilmesi sağlanacaktır.  
 
Tesis kadastrosu hizmeti tamamlanan birçok yerde de birtakım hak ve fiziksel değişiklikler meydana gelmiştir. 
Birçok yerde değişikliklerin izlenememiş olması, bilgilerin güncelliğini de yitirmiş bulunmaktadır. Bu hususu 
dikkate alarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun 
tasarısı, Başbakanlığa sunulmuştur. Kanun tasarısı yürürlüğe girdiği takdirde, kadastro yenileme hizmetlerinin 
daha hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye hizmetlerinden 
elde edilen gelir bu hizmette daha kapsamlı kullanılarak finansman sıkıntısı da aşılmış olacaktır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde döner sermaye hizmet alanı genişletilerek yapılan uygulamayla kaynak 
konusunda iyileştirme sağlanmış bulunmaktadır. Bu kaynağın Türk özel sektörünün imkan ve gücünden de 
yararlanılacak hizmet alanlarına kaydırılması halinde soruna köklü çözüm bulunacaktır. Bu suretle, devlet, tapu 
ve kadastro hizmet alanında düzenleyici, gözetici, denetleyici işlevini yapmış olacaktır.  
 
Ülkemizin, harita, tapu ve kadastro konusunda, kamu ve özel sektörde köklü deneyime, güçlü donanıma, nitelikli 
insan gücüne sahip olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunmaktayım. Nitekim, özel mülkiyete geçme 
aşamasında olan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Arnavutluk ile tapu ve kadastro 
hizmetleriyle ilgili karşılıklı işbirliği çerçevesinde, mutabakat projeleri yapılmıştır. Protokollerde yer verilen 
konular uygulamaya konulduğu takdirde, bu ülkelere de tapu ve kadastro konusunda deneyimimizi sergileme 
imkanı bulmuş olacağız.  
 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerimizde kurulması planlamış olan kent bilgi sistemlerinin 
önemli bir boyutunu oluşturan mülkiyet bilgilerinin de bu sistemlerde yer alması önem arz etmektedir.  
 
Belediyeler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokollerin hayata geçirilmesi için 
gösterilen gayret ve duyarlılık memnuniyet vericidir. Kuruluşların, uğraş alanları ve ilgili birikim deneyimlerini 
ortak çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaları anlamlıdır ve takdire değerdir.  
 
Herkesin yararlandığı ölçüde, kamu hizmetlerinin bedelini ödemesi çerçevesinde ve kuruluşların kendisine 
kaynak yaratan bir yapıya kavuşturulması ilkesinden hareketle, Bakanlığıma bağlı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde, yeniden yapılanmayla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yeniden yapılanmayla ilgili çalışmalar 
sonuçlandığında, harita, tapu ve kadastro hizmetlerinde, her alandaki kaynak ve kapasitenin değerlendirilmesi ve 
hizmete konulması mümkün olacaktır. Bunlardan daha önemlisi, bu alanda yetişmiş insan gücüne ve sektörde 
uğraş veren kişi ve kuruluşlara iş istihdam alanı açılacaktır.  
 
Ülkemizde yapılması gereken çok fazla harita ve tapu kadastro hizmeti bulunmaktadır. Amacımız, teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda, uygulamada pratik yöntemleri bularak, birikim ve beklentileri asgariye indirmek 
suretiyle vatandaşlarımıza, hızlı, kaliteli hizmeti sunmaktır.  
 
Sözlerimi tamamlarken, Sayın Başkan ve Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve RP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, sorulara geçiyoruz. 
 
Soruların süresi işlemeye başladı. 
 
Sayın Mustafa Güven Karahan?.. Burada.  
 
BAŞKAN- Sayın Karahan'ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili sorusunu okutuyorum:  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili sorumun, aracılığınızla ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını 
saygılarımla arz ederim.  
 



1- Seçim bölgem Balıkesir'de ve diğer illerimizde kadastronun geçtiği yerlerde, bazı yurttaşlarımızın mağdur 
edildiğini bilmeyen yoktur. Mağdur durumda olan yurttaşlarımız için ne düşünüyorsunuz?  
 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan... 
 
DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ)- Bu soruya da yazılı cevap vereceğim. 
 
 
BAŞKAN- Sayın Ramazan Yenidede?.. Burada. 
 
Soruyu okutuyorum: 
 
Aşağıdaki sorumun, ilgili Bakan tarafından cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.  
 
Ramazan Yenidede  
Denizli  
 
SORU: Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi, Denizli İlimizin Çivril İlçesinde de, tapu tescil işlemleri, personel 
eksikliği nedeniyle arzu edilen seviyede yürütülememektedir. Şu anda, başında müdürü bile bulunmayan Çivril 
Tapu Sicil Müdürlüğünün ve diğer müdürlüklerin personel eksikliğinin giderilmesi konusunda, Bakanlığınızca, 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir?  
 
 
BAŞKAN-Sayın Bakan... 
 
DEVLET BAKANI IŞILA Y SAYGIN (İzmir)- Efendim, Türkiye genelinde çalışıyoruz; zaten, yakın zamanda 
neticelenecek. Yazılı cevap vereceğiz. 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına  
 
Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan tarafından 
cevaplandırılmasını arz ederim.  
 
Aslan Ali Hatipoğlu  
Amasya  
 
1. Amasya Merkez, İpekköy, Ovasaray, Kayabaşı gibi köylerimizde zemin- pafta uyuşmazlığından doğan 
mağduriyetlerin giderilmesi için, yenileme yasası gereği, kadastro çalışmalarına 1997 yılında başlanacak mı?  
2. Amasya İli çalışmalarının, memur harcırahları ve araç tamir ödenekleri ne zaman gönderilecektir?  
 
BAŞKAN- Sayın Bakanlar... 
 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir)- Efendim, yazılı cevap vereceğiz. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Bölümleri okutuyorum  
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi  
 
 
A- CETVELİ 
 

Program Açıklama Lira 



Kodu  
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 996 013 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri  
Çalışmalarının Yürütülmesi 

8 506 091 000 000 
 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılmayan  
Transferler 

69 000 000 000  
 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 

 TOPLAM 10 571 104 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.  
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Kesinhesabı  
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Genel toplamı okutuyorum:  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Kesinhesabı  
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 2 007 884 826 000 
Toplam Harcama 1 937 237 320 000 
İptal Edilen Ödenek 73 752 348 000 
Ödenek Dışı Harcama 3 107 275 000 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 2 433 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1994 mali yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.  
 
 
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Mali Yılı Kesinhesabı  
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Genel toplamı okutuyorum:  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 Mali Yılı Kesinhesabı  
 
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 3 300 725 533 000 



Toplam Harcama 3 257 139 341 000 
İptal Edilen Ödenek 87 433 740 000 
Ödenek Dışı Harcama 43 849 981 000 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 2 433 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1995 mali yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.  
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 mali yılı bütçesi ile 1994 ve 1995 mali yılları kesinhesaplarının 
bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.  
 
  



 
 
 
DÖNEM: 20 CİLT: 40 YASAMA YILI: 3 
T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

 
 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, üçüncü konuşmacı Sayın Ertuğrul 
Eryılmaz. 
 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
DYP GRUBU ADINA ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunarak başlıyorum. 
 
Ben, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1998 malî yılı bütçeleri üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz edeceğim. Hepinize tekrar 
saygılar sunarım. 
 
Şu andaki Hükümetimizden, bütün bakanlıklar üzerinde, bir ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan daha evvelki konuşmalarımızda detaylı olarak bahsettik ve birçok konuda Hükümetimizi 
eleştirdik. Vardığımız bir kanaat-hatta İktidara mensup olan sayın milletvekilleri de, komisyon üyeleri de aynı 
şeyi ifade ettiler- maalesef, bu sene bütçemizde yatırım yoktur. Özelleştirme gelirlerinden gelecek olan 
yatırımlarla, sadece Telekom, TEDAŞ veya TEAŞ gelirlerinden gelecek olan yatırımlarla program yapmayı 
planlıyorsanız, maalesef, bu konuda yanılacaksınız ve göreceksiniz ki, sıkıntıya gireceksiniz değerli 
milletvekilleri, değerli Hükümet. 
 
A. ZİYA AKTAŞ (İstanbul) – Sizin gibi mi? 
 
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Devamla) – Biz girmedik; biz, altı ay iyi gittik.  
 
Kadastro çalışmaları, toprağa ve mülkiyete bağlı her türlü yatırım projelendirilmesinde ve uygulanmasında temel 
altlık olmakla birlikte, imar uygulamaları, köy yerleşim planlaması, arazi toplulaştırmaları, kamulaştırma sınır ve 
mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümü, hazine arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tespiti ile 
adil vergilendirme ve kredilendirme gibi konularda da temel altlık durumundadır.  
 
2000 yılının eşiğine vardığımız bu dönemde, Türkiye'de, az da olsa bazı yerlerin kadastrosunun halen 
bitirilememiş olması, bu hizmetlere yeterli desteğin sağlanmamasından kaynaklanmaktadır.  
 
Ülkemizin hızlı kentleşmesi ve bu kentleşmenin beraberinde getirdiği arsa problemi, önemli bir problem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu problemin çözümünde de en önemli görev, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
düşmektedir. Bugün, hükümetlerce önemli bir kaynak olarak ele alınan Hazinenin elindeki taşınmazların 
değerlendirilmesi buna bağlıdır. Maliye Bakanlığı sahip olduğu taşınmazların envanterini tam olarak 
bilememektedir. Tapu kadastro hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçilmesiyle, özel kişi taşınmazları yanında, 
kamuya ait taşınmazların da bilgisayar ortamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır; bir an önce buna 
geçilmelidir.  
 
Tapu kadastro hizmetlerinde başlatılan iyileştirmeler, vatandaşımızın bürokratik zorluklara mümkün olduğu 
ölçüde daha az takılması, tapu kadastro işlemlerini en kısa zamanda tamamlayabilmesi yönünde olmalıdır. 



Kurum, gerekli bilgi birikimine, teknik düzeye sahiptir. Gerekli malî destek ve siyasî güven sağlandığında 
başarılamayacak bir proje veya çözülemeyecek problem olmadığına inanıyorum.  
 
1997 yılında, genel bütçeye 50 trilyon gelir sağlanmıştır. Bu gelir, Genel Müdürlüğün kazançları, 1998 yılında, 
50-100 trilyon arasında tahmin ediliyor. Bu açıdan bakıldığında yapılan yatırımlar beş on katı ile geri dönüyor. O 
halde, bu kuruma neden gerekli destek sağlanmıyor?  
 
Emek/yoğun bir çalışma olan kadastroda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tüm çalışanları sosyal ve malî 
yönden güçlendirilmelidir. Birçok kurum kendi döner sermayesinden yararlanmasına karşın, Tapu ve Kadastro 
personeli yararlanamamakta; yasal sorumluluklarına karşılık maaşlarının az olduğu gözlenmektedir. Arazi 
tazminatları günün şartlarına uygun düzeye çıkarılmalıdır. 
 
Tapu ve kadastro çalışmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için üç önemli unsuru daima göz önünde bulundurmak 
lazımdır; bunlar, eğitilmiş personel, teknik donanım ve malî destektir.  
 
Ülkemizde toprağa ilişkin hukuksal düzenlemelerin, özel mülkiyete geçme çabasında olan eski Doğu Bloku 
ülkeleri için güzel bir örnek olduğunu ve bu ülkelerin, gelip, bu konuda araştırmalar yaptıklarını öğrenmiş 
bulunmaktayım. Özellikle kardeş Türkî cumhuriyetlere, bu konuda, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bakan Sayın Bakanımız, aynı zamanda, bu Genel Müdürlükten başka, kadın 
ve aileden sorumlu Devlet Bakanıdır. Zaten, bizim tarafımızda iken de bakandı, şimdi de bakan. Bunda bir 
hikmet var!.. Bu kadar önemli görevleri bünyesinde toplayan hem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden-
gerçekten, çok büyük hizmetler yapılması gereken bir Genel Müdürlüktür- hem de kadın ve aileden sorumlu 
Devlet Bakanımıza-kendileri burada bulunmuyorlar- buradan sesleniyorum; artistlerle uğraşacağına, bu Genel 
Müdürlüğe ve kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı hizmetlerine daha çok ağırlık vermesini kendisinden 
rica ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN- Demokratik Sol Parti Grubunun sözcüsü Sayın Tamer Kanber, son konuşmayı yapmak üzere; 
buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
DSP GRUBU ADINA TAMER KANBER (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1998 malî yılı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımızı, 
şahsım ve Parti Grubum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 
Kadastro, toprağa ilişkin her türlü yatırım projelerine altlık teşkil eden ana hizmetlerdendir. Bu önemli 
özelliğinden dolayı, bu hizmetin ülke genelinde bitirilmesi gerekir. Zaten, kadastrosu bitmemiş bir ülkenin, 
yüzölçümünden, sınırlarından şüphe edilir.  
 
Kadastro çalışmaları, büyük ölçüde arazide yapılması gereken emek yoğun çalışmalardır. Bu çalışmalarda, insan 
unsuru en önemli öğedir. Üretilen hizmet, toprakla ilgili mülkiyet haklarının tespit ve tescili olduğu nedeniyle, 
bu işlemlerin mutlak surette doğru olması gerekmektedir. Aksi durum ise, vatandaşı vatandaşla ya da devleti 
vatandaşla karşı karşıya getirmek; yani, davalı duruma getirmek demektir. Bu derece önemli, bu derece emek 
yoğun hizmet, müdürleriyle, kadastro üyesiyle,kontrol memurlarıyla, teknisyenleriyle, şoförleriyle, kAtipleriyle, 
yani tüm çalışanlarıyla kadastro elemanları tarafından yürütülmektedir.  
 
Bugün, ülke genelinde, kadastro hizmetinin gitmediği yaklaşık 13 bin köy birimi, genellikle, bağlı olduğu ilçe 
birimlerine uzak, mevsim koşullarına göre ulaşım problemi olan ya orman kenarı ya da orman içi veya coğrafî 
konumu itibarıyla dağlık ve engebeli alanlarda kalmaktadır. 
 
Ayrıca, kadastrosu bitti kabul edilen kent merkezleri dahi, matematiksel ölçüm yöntemleriyle değil, grafik 
yöntemlerle ölçülmüş durumda; bundan dolayı da pafta ve zemin uyumsuzlukları karşımıza çıkıyor. Bunların 
mutlak yenilenmesi gerekiyor. 
 
Diğer taraftan, kadastro hizmetinin, çoğu kez, mesai saati dışına taşan süreç içinde yürütülmekte olan bir hizmet 
olduğu gözlenmektedir. Bu zor koşullar içinde hizmet veren kadastro çalışanlarının, araziye çıktıkları günler için 
6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümlerine göre aldıkları arazi tazminatının, bu hizmetlerin karşılığı 



olmaktan uzak olduğu gözlenen bir gerçektir. Bu sorunların tek çözümü, döner sermayenin, üretenlere, 
gecikmesiz ek gelir olarak geri dönmesidir. 
 
Kadastro çalışma alanları çerçevesinde sürdürülmekte olan kadastro çalışmaları, o birim için oluşturulan 
kadastro ekibince yürütülmektedir. Kadastro ekibi, 2 teknisyen, 1 muhtar ve 3 bilirkişiden oluşmaktadır. Bütçe 
imkanlarına göre 150 bin lira civarında olan bilirkişilik ücretinin ne denli yetersiz kaldığı ortadadır. Bu ücretle 
bilirkişi çalıştırmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. 
 
Sayın Bakanımızın, önemli vaktini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde geçirmesi memnuniyet vericidir. 
 
55 inci Hükümetin, sağlıklı, ciddî çalışmalarıyla, kadastro personelinin arazi tazminatı, çalışmaları özendirecek 
seviyeye yükseltilecek. Olumsuz nitelikli çalışma koşullarını iyileştirici önlemlerin alınması için idare bütçesi 
desteklenecek. Kadastro ekibinin, barınak, yemek,ulaşım sorunları, vatandaşlara gereksinim kalmayacak şekilde 
çözülecek ve teknik elemanlarımız, köylümüze borçlu olmayacak. Mevsimlik ya da muvakkat işçi durumundaki 
kardeşlerimize kadro sağlanacak. Bilirkişi ücretlerinin, arazi çalışmaları süresince işinden, gücünden olan 
bilirkişiler için cazip düzeye taşınacak olması, kadastro hizmetlerinin sağlık ve süratle yapılmasını sağlayacağını 
ve böylece, ülke genelindeki kadastro çalışmalarının bir an önce tamamlanmasına katkıda bulunacağını 
düşünmekteyim.  
 
Tarihin her döneminde, taşınmaz mal, ekonomik ve toplumsal yaşamın en önemli unsuru olma özelliğini 
taşımıştır. Bu nedenle, mülkiyet hakkı ve bu hakların kullanılması, devletin sorumluluğu altında 
yürütülmektedir. Mülkiyet sorununu çözemeyen bir toplumun çağdaşlaşması olası değildir.  
 
Tapu işlemleri, 1 001 adet tapu sicil müdürlüğünde, hizmetli dahil, 5 400 personelle yürütülmektedir. Devlet-
vatandaş ilişkilerinin en yoğun olduğu tapu sicil müdürlüklerinde, ekonomik ve sosyal yaşamın gelişmesine 
paralel olarak iş hacmi devamlı olarak artış göstermekte, yılda, yaklaşık oniki milyon vatandaşa hizmet 
verilmektedir. Yılda, yaklaşık üç milyon işlem yapılmaktadır. Genel bütçeyle kuruma sağlanan ödeneğin üç-dört 
katı üzerinde gelir sağlanmaktadır.  
 
Tapu kadastro hizmetlerinde otomasyon çalışmaları hızla sürmektedir. Bu çalışmaların asıl hedefi kalkınma 
planlarında öngörülen tapu kadastro bilgi sisteminin kurulmasıdır.  
 
Kadastroyu iki temel bölümde incelemek gerekir. Bunlardan birincisi fennî, yani, teknik; diğeri tasarruf, yani, 
hukukî bölümdür. Bu iki daldan birincisi, son on yılda teknik gelişmeyi olabildiğince yakalamış, elektronik 
devrimden faydalanmışken, madalyonun öteki yüzündeki ikinci anadal hukukî bölüm, hala, çağdışı kalmış yasa 
ve yönetmeliklerle idare edilmektedir. Böyle olunca, ne kadar hızlı ve hassas ölçüm yapılırsa yapılsın, iş 
tasarrufa gelince çalışmalarda frene basılmaktadır.  
 
Kadastro bilgi sistemi yerel yönetimlerle işbirliği oluşturmalı ve oluşan bilgi sisteminin mesleksel bir bilgi ağı 
değil, kentsel ve bölgesel bilgi sistemleri ağı olması hedeflenmelidir.  
 
Her birim, kendine ait farklı altlıklarla kendi bilgi sistemini oluşturmakta, bu da bilgi aktarımını olanaksız hale 
getirmektedir. Bu sorun, ortak altlıklarla; yani, bilgisayar ortamındaki sayısal haritalarla farklı bilgilerin 
girilmesiyle çözülmelidir. 
 
Tapu kadastro bilgi sisteminin kurulmasındaki her gecikme, devletin gelir kaybına yol açmaktadır. Hazineye ait 
taşınmazların takibinde sıkıntıya düşülmektedir. Devlete ait taşınmazların başkaları tarafından haksız bir şekilde 
kullanılması önlenememektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde böyle bir sistemin kurulması için gerekli bilgi birikimi ve teknik 
altyapının mevcut olduğu bilinmektedir; ancak, bu konuda hazırlanan projelere, yıllardan beri sembolik 
ödenekler ayrıldığından, projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır. Ayrıca, vatandaşa, devlet gelirlerine 
bu denli hizmeti olan bu kuruluşa, gerek... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Evet Sayın Kamber; bir saygı sunun lütfen... 
 
TAMER KANBER (Devamla) – Efendim biraz süre ilave... 
 



BAŞKAN –  1 dakika ek süre veriyorum; lütfen, satırlarınızı ona göre seçin.  
 
TAMER KANBER (Devamla) – Tapu kadastro hizmetlerinde bilgisayar ağırlıklı çalışmaların artması ve 
otomasyona geçişe büyük bir hız verilmesi memnuniyet vericidir. Bilgisayar programı olarak gereksinmelere 
yanıt verecek programların kullanılması demek, çalışmaların daha sağlıklı, daha hızlı yürümesi demektir.  
 
Ülkemizde ilk defa, Eminönü Tapu Sicil Müdürlüğünde kısa bir süre önce uygulamaya konulan Tapumatik 
Projesinin, dünyada ve Türkiye'de tapu ve kadastro hizmetlerinde ilk defa kullanılıyor olması çok sevindiricidir. 
Bu projenin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını ve başarılı sonuçlar elde edilmesini temenni ediyorum. 
 
İyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, mertliğin kitaplarda kalmayacağı bir Türkiye sözüyle, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Evet, Sayın Kanber... 
 
TAMER KANBER (Devamla) – Son cümleme müsaade eder misiniz?  
 
BAŞKAN – Tabii, böylece söyleyin, saygınızı sunun, tamamlayın. 
 
TAMER KANBER (Devamla) – 1998 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisin değerli üyelerine 
sevgi ve saygılarımı sunarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Demokrat Türkiye Partisi Grubunun ikinci sözcüsü, Sayın Muzaffer Arıkan. (DTP sıralarından 
alkışlar) 
 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. 
 
DTP GRUBU ADINA MUZAFFER ARIKAN (Mardin) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve 
Demokrat Türkiye Partisi Grubu adına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
bütçesiyle ilgili görüşlerimi belirtmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle devam etmek 
istiyorum. Son yıllarda hızlı bir kentleşme süreci yaşayan ülkemizde, tüm yatırım hizmetlerinde altyapıyı 
oluşturan harita, tapu ve kadastro hizmetlerinin önemi de artmıştır. Kırsal alandan kentlere doğru olan göç 
hareketlerinin etkisiyle, ülkemiz, çarpık bir kentleşme sürecine girmiş ve kentlerimizde, barınma, ulaşım, 
temizlik, enerji, su gibi, altyapıyla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların çözümüne ilişkin planlama ve 
projelendirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan ilk ve temel bilgiler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
üretilmektedir. 
 
Türkiye kadastrosunun henüz bitirilmemiş olması, her sene, bütçe görüşmelerinde, Meclis kürsüsünde dile 
getirilmektedir. Kadastro çalışmaları, dağda, bayırda, soğukta, sıcakta, kısacası, güç arazi şartlarında yapılması 
gereken ve maliyeti yüksek olan hizmetlerden bir tanesidir. 
 
Kurumun kendisine ayrılan kısıtlı bütçe imkanları içinde, hedeflenen yıllık üretimin fazlasıyla 
gerçekleştirilmesini takdirle karşılıyorum. Bununla birlikte, bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması ve 
içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, bu hizmetleri daha etkin ve verimli yapabilmesi açısından desteklenmesi gerektiği inancındayım. 
 
Gelişmiş ülkelerde, harita ve kadastro hizmetlerinin gelişmesinde, hizmet üretimindeki çağdaş yöntem ve 
teknolojinin uygulamaya sokulmasında özel sektörün, muhakkak, önemli bir yeri vardır. 
 
Harita ve kadastro hizmetlerinde çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, özel sektör imkanlarından 
yararlanmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu amaca yönelik olarak, harita ve kadastro hizmetlerinde güçlü bir 
özel sektörün oluşabilmesi için, sermaye, nitelikli insan gücü ve gelişmiş teknoloji bütünlüğünün sağlanması 
gerekmektedir. Bu oluşumun sağlanmasında, kamunun, yönlendirme görevini ciddî biçimde yerine getirmesine 
ihtiyaç vardır. 
 



Toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bu önemli hizmetin, bugüne kadar olduğu gibi, kısıtlı bütçe imkanlarıyla ve 
ülke düzeyinde çalışan yaklaşık 13 bin tapu ve kadastro personelinin özverili ve fedakar çalışmalarıyla günümüz 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye çıkmasını beklemek, hayalcilikten ve iyi niyetten öteye geçemez.  
 
Ülke kalkınmasının temelini oluşturan tapu ve kadastro hizmetlerinde; önemine uygun olarak,  ulusal bir politika 
belirlenmeli ve desteklenmelidir. 
 
Doğu ve güneydoğudaki kadastro müdürlüklerinde büyük bir eleman eksiği söz konusudur. Yıllardır, bu 
bölgelere eleman verilmemekte veya verilenler, iktidarın değişmesiyle birlikte batıya veya orta kesimlere 
tayinlerini yapmaktadırlar.  
 
1997 yılında 600 teknisyen, 180 mühendis alınmış ve genellikle doğu ve güneydoğuya, kuraları çekilerek 
gönderildiği öğrenilmiştir; ancak, bu sayının beş altı misli daha eleman gönderilse bile ihtiyaca cevap 
veremeyecek durumdadır; bu konu, çok ciddî olarak muhakkak ele alınmalıdır.  
 
Bu bölgelerin çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak özendirici bir ücret ve tazminat politikası 
uygulanmalıdır. Bugün öngörülen 300 bin Türk Lirası günlük tazminatla, bir teknisyenin, Mardin'in herhangi bir 
köyünde kalarak kadastro yapmasını beklemek hayal olur. 
 
Bu temenni ve düşüncelerle, şahsım ve Demokrat Türkiye Partisi Grubu olarak, 1998 malî yılı Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesinin de milletimize ve tüm tapu kadastro çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, üçüncü sırada, Sayın Bozkurt. 
 
Sayın Bozkurt, buyurun. 
 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT BOZKURT (Adıyaman) – Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli 
üyeleri; bugün, burada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçeleri hakkında Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım, hepinizi en derin saygılarımla 
selamlıyorum. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
hakkında, Grubum ve şahsım adına görüşlerimi belirteceğim. 
 
Uygarlığın başlangıcı olarak yaklaşık, onbin yıl önce, insanın toprağı işlemeyi düşünerek başardığı dönem kabul 
edilir. İnsanların toprağı işlemeyi öğrenmeleri, göçebe toplumdan yerleşik hayata geçmesi sonucunu doğurmuş 
ve insanların işledikleri topraklara sahip olma düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifadeyle, insan-toprak 
ilişkileri ve toprağa sahip olma istek ve ihtiyacı, devlet hayatından önce başlamıştır.  
 
Devletlerin kuruluşuyla birlikte, insanların yaşamında çok önemli bir yeri olan toprakla ilişkileri, toplumsal barış 
ve sosyal düzenin sağlanması amacıyla düzenlenerek, toprağa ilişkin yazılı kurallar ortaya çıkarmıştır.  
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinin çağdaş hedefleri yakalayabilmesi ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini hızlı 
ve sağlıklı bir hizmet anlayışıyla karşılayabilmesi için, gelişen teknolojiden azamî derecede yararlanılması 
gerekmektedir. Bu da, modern toplum olma özelliğini belirleyen ölçütlerden birisidir.  
 
Teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar ve zorunluluklar, her gün Adeta küçülmeye başlayan dünyada, 
devletleri, yapısındaki kurum ve kuruluşları, hatta, fertleri yeni oluşumlara zorlamaktadır.  
 
Bundan yirmi yıl öncesine kadar "tuş" kelime olarak fazla bir şey ifade etmiyordu; ama, günümüzde bir tuşa 
basmanın, hepimizin bildiği gibi, artık çok anlamı var. Kamuda bir işi olan vatandaşımız, daktilo ve ciltli 
defterler arasında yapılacak bir işleminden sıkıntı duymakta; sanki, işlerinin bir tuşa basılarak bitirilmesi 
gerektiğine inanmakta ve bunu böyle arzu etmektedir. Bu olayı, tapu ve kadastro hizmetleriyle özdeşleştirmeyi 
düşündüğümüzde, tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulması ve bu hizmetlerde artık tam otomasyonun 
sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Edindiğim bilgilere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
hizmetlerin tam otomasyona geçirilmesi konusunda gerekli araştırma ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
Gerçekte, kamu kesiminde yapılan araştırmalar, daima, geliştirme ve uygulama safhasında kopmakta ve 



dolaplarda tozlanmaya terk edilmektedir. Bu araştırma ve projenin hayata geçirilmesi için kurumun bu yöndeki 
çalışmalarına destek verilmesi gerekmektedir.  
 
Yine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bilgisayara dayalı çalışmalarını sürdürmekte olduğu pilot proje 
uygulamalarını yürekten destekliyorum.  
 
Bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yaratılması için, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu hizmetleri daha verimli yapabilmesi açısından desteklenmesi 
gerektiği inancındayım.  
 
Bütçe taslağını incelediğimizde, yüzelli yıllık geçmişi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, diğer birçok 
ülkenin tarihine ışık tutan, yaşayan bir bilgi arşivi olduğunu görüyoruz.  
 
Hükümetimizin, Sayın Bakanımızın göreve geldiği tarihten itibaren bu teşkilatın profilinde hissedilir 
değişiklikler meydana geldiğini, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinde gelişmeler olduğunu 
gözlemekteyiz.  
 
Bu kuruluştaki yetmezlikler ve darboğazlar, bir proje anlayışıyla ele alınarak çözüm yolları tespit edilmiş ve 
uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bunlar, son derece yerinde ve güzel uygulamalardır; ancak, şu 
unutulmamalıdır ki, bu projelerin hayata geçirilmesi, zaman ve finansman gerektirmektedir. Bu anlayışla, bu 
kurumun bütçesi ve ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler, öncelikle ele alınmalı ve desteklenmelidir.  
 
Reform niteliğindeki bütün uygulamaları hep bu genel müdürlük oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 8 
yıllık eğitime katkı payı denilince, en çok yük, taşınmaz alım satım ipotekleri nedeniyle, bu kurumun 
üzerindedir; vergi reformu gündeme gelince, en önemli kurumlardan birisi, yine Tapu Kadastrodur; kaynak 
paketi akla gelince, hazine mallarının değerlendirilmesi akla gelince, bu kurumun iş yükü kat kat artmaktadır. 
Bunlara benzer olarak, tapulaştırma, orman kadastrosu, servet beyanı, mal varlığı araştırması, fakir fukara fonu 
ve daha birçoklarını saymak mümkündür.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri kısa bir süre içerisinde anlatmak imkansızdır. Dışarıdan 
mütevazı görünümlü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün içine girildiği zaman, devasa hizmetler yapan bir 
kurum olduğu bilinmektedir ve buna göre, her türlü destek ve yardım esirgenmemelidir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Buyurun. 
 
MAHMUT BOZKURT (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan. 
 
Sözlerimi bitirirken, her iki kurumumuzun bütçelerinin hayırlı olmasını temenni eder, televizyonları başında bizi 
izleyen vatandaşlarımıza ve sayın milletvekillerimize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

 
 
BAŞKAN- Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, son sözcü, Sayın Sabahattin Yıldız; buyurun 
efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Yıldız, maalesef, 6 dakika süreniz kaldı. 
 
RP GRUBU ADINA SABAHATTİN YILDIZ (Muş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak üzere huzurlarınızdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yurdun en ücra köşesine kadar devlet hizmeti götüren önemli kuruluşlardan 
biridir. Bu kuruluş, bu önemli vazifesini, 15 bölge müdürlüğü, 1 001 tapu sicil müdürlüğü ve 313 kadastro 
müdürlüğüyle-birçok personel eksikliğine rağmen- zor şartlar altında yürütmeye çalışmaktadır. Gerekli eleman, 
malî imkan ve donatım desteği sağlanmalı ve teşkilatlanmada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez 
yapısına ve mülkî taksimatına uygun düşecek il ve ilçe müdürlüğü esasına geçilmeli; birim sayısı azaltılarak, her 
yönden güçlü, mutlaka bilgisayar ağıyla donatılmış birimler oluşturulmalıdır.  
 
Gerçekten, tapu ve kadastro hizmetleri, hem kamu için hem de toplum için çok önemli hizmetlerdir; ancak, son 
yıllardaki olumlu gelişmelere ve memnuniyet verici çalışmalara rağmen, tapu ve kadastro hizmetleri henüz 
beklediğimiz noktaya gelememiş, toplumumuzun şikayetleri de henüz son bulmamıştır.  
 
Devlet- fert ilişkilerinin en yoğun olduğu tapu ve kadastro hizmetlerinin, vatandaşın güven duyacağı, işlemlerin 
kolay ve süratli şekilde yürüyeceği bir seviyeye getirilmesi de, başta Hükümet olmak üzere, hepimizin görevidir 
kanısındayım.  
 
Kadastro hizmetleri, fertler için, özellikle de kırsal kesimdeki insanımız için çok önemlidir. Tapu senetleri, 
insanımız için, devletten alınan en kıymetli belgelerdir. Bu belgeler, insanımız tarafından, yıllar boyu evlerinin 
en emin yerinde, itinayla muhafaza edilmektedir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2000'li yıllara geldiğimiz günümüz Türkiye’sinde, kırsal alanımızın yüzde 
26'sında halen kadastro çalışması yapılamamış ve bu gidişle de, 2010 yılına kadar bu çalışmalar tamamlanacak 
gibi değildir. Kadastro görmemiş yerlerde, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların haklarını almaları epeyce 
zordur. Bir taşınmazın hissedarı, tapu kaydı gerçek durumu aksettirmediği için hak ve hissesini alamamakta, 
açılan izalei şüyu davaları çıkmaza girmekte; neticede, hissedarlardan biri, haksız şekilde, taşınmazın tümünü 
kullanabilmektedir. 
 
Arazinin kadastro görmemiş olması veya kadastroda yapılan hatalar sonucu açılan davalar yıllarca devam 
edegelmekte, hatta, babadan evlada aktarılmaktadır. Kadastro ihtilafları belli bir süre sonra bitirilmekte, herkes 
mülkiyet hakkının belgesini almakta, niza ve çekişmelere son verilmektedir. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanımın birkaç hususa dikkatini çekmek istiyorum. 
 
Tapu ve Kadastrodan Sorumlu Devlet Bakanım, aşağıda sayacağım birkaç husus, bir an önce gündeme alınmalı 
ve bu konularda gerekli incelemeler yapılmalıdır. 
 
Tapu işlemlerinde sürat ve kolaylık sağlanmalıdır. Taşınmaz malların mirasçılar adına intikali 
kolaylaştırılmalıdır. 
 
Tapu sicilleri üzerinde harf yanlışlığı, isim veya soyadı yanlışlığı gibi durumların idarî yoldan düzeltilmesine 
gidilmelidir. 
 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde görevli personele, tatmin edecek miktarda tazminat verilmelidir. 
 
İmar Affı Yasasının 10 uncu maddesi gereği tapu tahsis belgesi alan veya almaya hak kazanan, imar ıslah 
planlarında belirlenen alanlarda hak sahiplerine tapularının verilmesi yasal bir zorunluluk olduğu halde, bugüne 
kadar gerçekleştirilememiştir. Ayrıca, onbeş yıl kadar önce yapılmış olan İmar Affı Yasasından yararlanan ve 
tapu tahsis belgesi almaya hak kazanan; fakat, bazı nedenlerden dolayı bugüne kadar tapularını alamayan 
kimselerin tapuları, zaman geçirilmeden kendilerine verilmelidir. 
 
Birkaç hükümette aynı görevi yapan Sayın Bakanım, inşallah, ilçesinde, teşkilatının isminden başka, müdür dahil 
hiçbir personeli bulunmayan...  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Herkese tanıdığım, 1 dakikalık süre... 
 
Buyurun efendim. 
 
SABAHATTİN YILDIZ (Devamla) – ...personel ihtiyacı had safhada olan, faksı ve fotokopi makinesi dahi 
bulunmayan, sıkıntılarını ve eksiklerini burada saymakla bitiremeyeceğim seçim bölgem olan Muş İli ve 



ilçelerindeki kuruluşların da belki hatırlanması ve zor şartlar altında hizmet vermeye çalışan Muş Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğünün ihtiyaçlarının giderilmesi için de,-yetkililer de burada- talimat verirler. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısa bir zaman içerisinde kadastrosu tamamlanmış, insanları arasında 
ihtilafları asgarîye indirilmiş, modern teknolojinin bütün gereçlerini kullanan ve bu şekilde hizmet veren bir tapu 
ve kadastro teşkilatına kavuşmamız ümidiyle, bütçemizin, memleketimize, Tapu ve Kadastro çalışanlarına 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Sayın Nezir Büyükcengiz; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1998 malî yılı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve 
düşüncelerini sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Sayın Başkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin siz değerli üyelerini ve bütün milletimizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Sayın milletvekilleri, bütçesini görüşmekte olduğumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 bölge müdürlüğü, 
1 001 tapu sicil müdürlüğü, 313 kadastro müdürlüğü ve 144 kadastro şefliğiyle, yılda, yaklaşık 10 milyon 
yurttaşımıza hizmet götürmeye çalışan bir kuruluşumuzdur. Bu Kuruluşumuza, 1998 bütçesinden 21 trilyon 640 
milyar lira ödenek ayrılmıştır. Takdir edersiniz ki, bu kaynakla, bu kadar yaygın ve önemli bir hizmetin yerine 
getirilmesi çok güçtür. Kaldı ki, bu alandaki birçok sorunlar, kaynak yetersizliği nedeniyle, sürekli, daha sonraki 
yıllara aktarılmıştır.  
 
Değerli arkadaşlarım, tapu kadastro çalışmaları, toprağın üzerinde meydana getirdiğimiz tüm uygarlık 
ürünlerinin altyapısıdır. Kadastro çalışmaları, arazinin soyadı çalışmaları gibidir. Yaşamımızı kolaylaştıran, 
kentleşmeyle ilgili tüm yatırımların temelini kadastro çalışmaları oluşturmaktadır. Kadastro, toprağın doğru 
tarifinin ve anlaşılabilmesinin temel ihtiyacıdır. Atalarımız, canları pahasına, bu güzel coğrafyayı yurt 
edinmişler; her dereye, her tepeye, yurdun her bir cennet köşesine bir isim vermişler; ama, üzülerek ifade 
etmeliyim ki, biz, altmışüç yıldır, hala, coğrafyamızı bilimsel bir şekilde isimlendirememişiz, poligon ve nirengi 
taşlarını dikememişiz, halkımızı çağdaş mülkiyetin sahibi yapamamışız. Hala, yurdumuzun yüzde 22'sinin 
kadastrosu yok. Çalışması biten alanların tapu kayıtlarını ve diğer özelliklerini bilgisayarlara işleyemedik.  
 
Kadastro çalışmalarının bitmemesi demek, sürekli kavga eden, huzursuz bir toplum demektir. Bu sorunların 
çözüme kavuşturulamadığı toplumlarda, insanlar, sürekli birbirleriyle kavga eder, devletle mahkemelik olur, 
kendisini ve etrafını mutsuz eder, huzursuz eder.  
 
Değerli arkadaşlarım, Türk insanının en önemli özelliklerinden birisi, mülk edinme duygusudur. Mülkiyetin 
güvencesi de tapu senedidir. Aslolan, mülkün adaletli bir biçimde dağılımıdır. Biz, bunu sağlayamamışız; hiç 
olmazsa, çarpık mülk dağılımının belgelerini adaletli dağıtalım. Senelerdir, poligon taşları ve köşe 
koordinatlarını, doğru, düzenli yerleştirememişiz. Bu hizmetleri eksiksiz olarak veremediğimiz sürece, 
toplumumuzu huzura kavuşturmamız kolay değildir.  
 
Ülkemizin sosyoekonomik yapısını incelediğimizde, tapu ve kadastro hizmetinin, toprak ilişkilerinin 
düzenlenmesi ve toprak mülkiyetinin güvence altına alınmasının yanında, kentleşme, turizm, altyapı, orman, 
bayındırlık ve iskan çalışmalarına kadar pek çok alanı yakından ilgilendirdiğini görürüz. Bu, olayın görünen 
boyutudur. Olayın, bir de, toprak davalarına, kamu arazilerinin talanına ve rant mafyalarına kadar uzanan yönü 
vardır. Orman, vakıf ve hazine arazisinin arsa mafyasınca bu denli kolay talan edilmesinin temelinde, tapu ve 
kadastro hizmetlerinin toplumsal gelişmenin gerisinde kalması vardır.  
 
Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, bugün mahkemelerimizde görülmekte olan davaların büyük bir bölümü tapu 
davalarıdır ve bu davalar yıllarca sürmektedir. Bu durum, hem insanlarımızı mağdur etmekte hem de devlete 
yeni yükler getirmektedir. Bu davaların bir an önce sonuçlandırılması, hem yurttaşlarımıza huzur ve mutluluk 
getirecek hem de adalet kurumumuzdaki yığılmaları önleyecektir. 
 
Değerli arkadaşlarım, Japonya, kadastro çalışmalarını 1850 yılında bitirmiş. 21 inci Yüzyılın eşiğinde, biz, hala 
bu çalışmaları bitirememişsek, bu, mülkiyete verdiğimiz önemin bir ölçüsüdür, coğrafyamıza ve atalarımıza 
karşı bir saygısızlıktır.  
 
Köylerimiz açısından sorun üzücü boyutlara ulaşmıştır. Halen, 12 binden fazla köyümüzün kadastrosu 
bitirilememiştir. Köylü, dedesinden ve daha önceden bugüne kadar kullandığı tarlasının tapusunu 



alamamaktadır. Son zamanlarda hazine arazilerinin tahsisi ve ecrimisil istekleri sıkça dile getirilmektedir. Orman 
köyleri ve köylüsü, bu konuda çok perişan duruma düşürülmüştür. Orman köylüsü ormanla ve devletle davalıdır. 
Orman içindeki dededen kalma arazilere orman kadastrosu el koymuştur. Orman köylüsü içinde yaşadığı 
ormanla kavga ederse, biz, köylüyü ormanla barıştıramazsak, onlardan ormanı sevmelerini ve korumalarını nasıl 
isteyeceğiz? Bu araziler orman vasfını kaybetmişse, süratle orman köylülerine geri verilmelidir.  
 
Kadastro hizmetlerinin tek elde toplanması, hizmetlerin daha rasyonel yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Bu 
nedenle, orman kadastrosunun Orman Genel Müdürlüğü bünyesinden alınarak Tapu Kadastroyla birleştirilmek 
suretiyle orman kadastrosu ve kültür arazileri kadastrosu ayırımları ortadan kaldırılmalıdır. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu dairelerinde ve tapu müdürlüklerinde personel sayısı yetersizdir. Nitelikli personelin 
gerekliliği şart olan bu kısımların hızlı bir şekilde desteklenmesi ve niteliğin yükseltilmesi gerekmektedir. 
Ülkede göç olayının yoğun bir şekilde yaşanması, ülkenin her açıdan çehresinin değişmesine neden olmaktadır.  
 
Değerli arkadaşlarım, tapu hizmetleri, ülkenin en sağlıklı gelir kaynaklarından birisidir. Kadastrosu biten her 
alan, kayıtdışı ekonominin suratına vurulan bir şamardır; doğru ve devamlı kaynaktır; devletin hazinesine akacak 
bitmek tükenmek bilmeyen bir pınardır; ama, hizmet sağlıklı verilmezse bu pınardan kirli sular akar ve bu sular 
da yeraltı güçlerini, illegaliteyi; yani, mafyayı besler. Pınarın temiz ve berrak sularını süratle hazineye 
aktarabilmek için, Yüce Meclisimize sunulan 3402 sayılı Kadastro Kanununda bazı değişiklikler öngören yasayı 
bir an önce çıkarmalıyız. Bu kurumumuzu, çağdaş bir yaklaşımla, çok yönlü kadastro anlayışı, otomasyon, 
teknik donanım ve buna uygun personelle takviye ederek güçlendirmeliyiz.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) – Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum.  
 
BAŞKAN – Efendim, lütfen, 1 dakikada toparlayınız.  
 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
 
Güçlendirmeliyiz ki, bu ülkeyi, toprağı için komşusuyla kavga eden, devletiyle karşı karşıya gelen insanlar 
ülkesi olmaktan kurtaralım. Güçlendirmeliyiz ki, bu ülkenin insanları, artık, tapu dairelerine korkarak 
gitmesinler; bu ülkenin insanları, alım satımlarını, tıpkı çağdaş Batı toplumlarında olduğu gibi, bilgisayarlarla ve 
birtakım yetkilerini devredebileceği vekiller aracılığıyla yapabilme olanağına kavuşsunlar. Türk Milletinin buna 
hakkı vardır; lütfen, bu hakkı milletimizden esirgemeyelim.  
 
Bu duygularla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin, ülkemize, ulusumuza ve kurum mensuplarına 
hayırlı olmasını diliyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yüce Meclisin siz değerli üyelerine saygılar 
sunuyorum. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Sayın Büyükcengiz, teşekkür ediyorum. 
 
 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
 
Soru sorma işlemi de tamamlanmıştır; bu suretle, bundan sonra soru alınmayacaktır. 
 
Sayın Aslan Ali Hatipoğlu, şahsınız adına, lehinde; buyurun. 
 
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile vaktimizin elverdiği sürece, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığının, 1998 Malî Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde kısaca 
görüşlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. Sizleri ve televizyonları başında bizleri izleyen sevgili 
vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 
 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; topraktan gelip toprağa geri dönen bir insanoğlu için, toprağın ne denli 
önemli olduğunu, bilmem hatırlatmama gerek var mıdır. Toprak ve özel mülkiyet kavramını, hak ve hukuk 



çerçevesinde sağlıklı bir zeminde yürüterek, devlet güvencesi altına alınmasını sağlayan kurum Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüdür.  
 
Ülkemizin en ücra köşesinde dahi çalışmalarını yürüten kurum, otomasyona geçmeye hız vermiş ve taşınmaz 
mallara ait bilgileri büyük bir ölçüde bilgisayar sistemine aktarmıştır.  
 
Halkımızın, tapu ve kadastro hizmetlerinden, güvenle ve en iyi şekilde yararlanması, Hükümetimizin önemli 
hedefleri arasındadır. Yürütülen tüm çalışmaları yürekten destekliyor, Sayın Bakan ve kurum çalışanlarına 
başarılar diliyorum. 
 
 
BAŞKAN- Hükümet adına başka söz talebi var mı efendim? 
 
Sayın Işılay Saygın, Sayın Hasan Gemici, Sayın Mustafa Yılmaz. 
 
Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Bakanlığına bağlı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi sırasında gerek Komisyonda gerekse Genel Kurulda 
çalışmalarıyla ışık tutarak olgunlaştıran değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; öneri ve 
tenkitlerini, 1998 yılı çalışmalarımızda dikkatle ve titizlikle ele alarak değerlendireceğimden şüpheniz olmasın. 
 
Bugüne kadar, 54 üncü Hükümet dahil, Bakanı bulunduğum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, 150 yıllık 
tarihe geçecek reformlar yapılmıştır. Çeşitli proje grupları oluşturulmuş, bu gruplar çalışmalarını tamamlayarak 
uygulamaya başlamışlardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan olduğum günden itibaren, hizmetleri, yetmezlikleri ve 
darboğazları bir proje anlayışıyla ele alarak, tespit etmiş, çözüm önerilerinin hazırlanması ve süratle uygulamaya 
konulması amacıyla yoğun çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. İlk aşamada 20'ye yakın yetmezlik tespit edilmiş 
ve bunlara ilişkin proje grupları oluşturulmuştur. Projeler, çalışma takvimine bağlı olarak yürütülmektedir. 
Bunlar, 1998 yılı başından itibaren yürürlüğe konulacaktır.  
 
Bilgilenmeniz açısından, yapılan çalışmaları kısaca özetlemek istiyorum: Orman vasfını kaybederek, orman 
rejimi dışına çıkarılan alanların hak sahiplerine devrinin yapılabilmesi için, bu alanların öncelikle kadastrosunun 
yapılması gerekmektedir. Orman idaresinin talebi üzerine, bugüne kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından 28 bin hektarlık alanın kadastrosu yapılarak, bilgi ve belgeleri Orman idaresine teslim edilmiştir. 
Yaklaşık 300 bin hektarlık alanın kadastrosunun yapılması için, Bakanlığımızla Orman Bakanlığı arasında bir 
protokol imzalanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, özel sektörün imkan ve gücünden de yararlanılması 
düşünülmektedir. Projenin maliyeti yaklaşık 13,5 trilyon lira olarak hesaplanmış bulunmaktadır. Çalışmalar 
sonuçlandığında, söz konusu yerlerin hak sahiplerine satışından 2,5 trilyon lira gelir elde edileceği tahmin 
edilmektedir.  
 
Bu tür alanların kamuya kazandırılması, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı huzura kavuşturacak ve bu 
vatandaşlarımız yasal güvenceye sahip olacaklardır. Ayrıca, haksız işgallerin de önüne geçilmiş olacaktır. 
 
Bugün, kadastrosu yapılmayan bölgeler, sosyal bakımdan az gelişmiş, bitki örtüsü ve arazi yapısı itibariyle 
çalışma şartlarının zor olduğu kesimlere kaymıştır. Bu nedenle, geleneksel yöntemlerle kadastronun 
tamamlanması güçleşmiştir. Bu konuda da envanter çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. 
 
1998 yılında, örnek olarak seçilen bölgelerde, şantiye usulü kadastro çalışması planlanmıştır. Elde edilecek 
sonuçlara göre, bu çalışma ülke düzeyinde yaygınlaştırılacaktır. Özel sektörün imkan ve gücünden 
yararlanılması da-az evvel söylediğim gibi- programa alınmış bulunmaktadır.  
 
Devletin, yapan değil, yaptıran, denetleyen konumda olması ilkesine uygun olarak, üniversitelerin, meslek 
çevrelerinin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının katkılarıyla, lisanslı ölçme büroları konusunda yasa ve 
uygulama yönetmeliği hazırlama çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda, 35 ülkede bir anket çalışması 
yapılmış, yasa, yönetmelik ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi toplanmıştır.  
 
Bugün, meslek çevresinde, harita, tapu kadastro sektörünün tartışılması gereken birçok sorunu vardır. Standart 
birliği, harita yapım yönetmeliği, yeniden yapılanma, bunlardan bazılarıdır; ama, yıllardır tartışılan yüzey ağı, bir 



proje olarak geçtiğimiz yıl ele alınmış ve bu konuda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 
Komutanlığı arasında bir protokol hazırlanmış bulunmaktadır. Bütün Türkiye'yi kapsayan bu yer kontrol 
noktaları ağının büyük bölümü tamamlanmıştır; 1998 yılının ilk yarısında geri kalanın tamamlanması için gerekli 
kaynak ayrılmıştır. Böylece, çok büyük bir atılım da yapılmış olacaktır. 
 
Kat irtifaklarının kat mülkiyeti şeklinde tesciline imkan sağlayan genelge, 3.9.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Tapu sicil otomasyonu uygulamalarında son derece olumlu etkileri olmuştur.  
 
Türkiye genelinde, Kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi planlanmaktadır. Kadastro 
hizmetlerini, otomasyonla birlikte, her türlü planlamaya yönelik ihtiyaçların sürekli karşılanabileceği dinamik bir 
yapıya kavuşturacak bir proje hazırlanmış bulunmaktadır. Tapu sicil bilgilerinin sayısal formda bilgisayar 
ortamına aktarılmasını ve güncel tutulmasını sağlamak, belediyelere, Maliye Bakanlığına, mahkemelere ve diğer 
kullanıcılara zamanında, tam, doğru ve güncel bilgileri sunabilmek amacıyla, tapu sicil otomasyonu projesi 
hazırlanmıştır. Projenin toplam bedeli 30 milyon dolar, uygulama süresi 2 yıl olarak hesaplanmış bulunmaktadır. 
1998 yılında, işlem hacmi yüksek olan, başta büyük illerimiz olmak üzere, 50 birimde yaygınlaştırılmaya devam 
edilecektir. 
 
Bankamatik sistemine benzer bir şekilde, dünyada ve Türkiye'de ilk defa, Eminönü İlçesi Tapu Sicil 
Müdürlüğünde kısa bir süre önce uygulamaya konulan tapumatik projesi, büyük illerden başlamak üzere, çok 
kısa sürede yaygınlaştırılacaktır.  
 
Döner sermaye işletmelerinin bölge müdürlükleri bünyesinde kurulması, hem hizmetin daha çabuk hem de sevk 
ve idare kontrolünün daha kolay olacağı düşüncesiyle, değerli milletvekillerimin de dile getirdiği gibi, programa 
alınmış bulunmaktadır. Ayrıca, Tapu ve Kadastro çalışanlarına, döner sermayeye katkıları oranında, ödeme 
yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Uzun süredir eleman alınamaması, kadastro çalışmalarını 
olumsuz yönde etkilemiştir. 1997 yılında 180 mühendis, 600 teknisyen, 200 sicil memuru ve 13 müfettiş 
alınarak, gerekli eleman desteği sağlanmıştır. Bunların hizmete hemen girmelerini temin etmek maksadıyla, arazi 
mevsiminden önce, hizmet öncesi eğitimleri başlamış bulunmaktadır. 
 
Tapu kadastro hizmetlerinin çağdaş hedefleri yakalayabilmesi ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini, hızlı, 
sağlıklı bir hizmet anlayışıyla karşılayabilmesi için, gelişen teknolojiden azamî derece yararlanılması, tapu ve 
kadastro bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara hız ve destek verilmesi gereğine inanıyorum ve 
Bakanlık olarak da, her türlü desteği vermekteyiz. 
 
Özellikle, Emlak Vergisi kaçaklarını önlemek için, belediyelerden yoğun istekler gelmektedir. Bu konuda, 
belediyelerden gelen işbirliği talepleri, yapılmış protokoller çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. 
Tapu sicil otomasyonuna geçilmesi sonucunda, bazı kentlerimizde Emlak Vergisi kaçaklarının yüzde 70 ve 
75'ler seviyesinde olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bugün, gelişmiş ülkelerde, kent bilgi sistemleri, kent 
yöneticilerinin vazgeçilmez yardımcıları durumuna gelmiş bulunmaktadır.  
 
Uluslararası ilişkilere de çok büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla, özel mülkiyete geçme aşamasında olan 
Rusya Federasyonuna bağlı ülkeler ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerin tapu ve kadastro kuruluşlarının yetkilileriyle ortak proje hazırlanması, 
yardımlaşma ve teknik işbirliği, eğitim, uzman değişimi gibi konuları kapsayan mutabakat protokollerini 
imzalamış bulunmaktayız. 
 
Özel mülkiyete geçme çabasında olan Çin Halk Cumhuriyeti, hukuksal, teknik ve organizasyonel yapılanma 
konusunda Türkiye'yi bir model olarak görmekte ve üst düzey yetkililerince yapılan ziyaretler sırasında, bunlar 
dile getirilmiş bulunmaktadır. Yeni yaptıkları yasal düzenlemelerde, ülkemizi, bu alanda örnek olarak ele 
almaktadırlar; bundan da büyük gurur duymaktayız. Yine, Çin Halk Cumhuriyeti, yapılan üst düzey bir 
ziyaretinde, bu mutabakat protokolünü imzalamış bulunmaktadır.  
 
Ülkemiz de, tapu kadastro alanında, Orta Avrupa sistemini benimsemiştir. Bu ülkelerdeki çalışmaları yakından 
izlemekteyiz. Özellikle reform projeleri ve yeniden yapılanma çalışmalarına önem vermekteyiz. Yine bu 
ülkelerle ortak girişim imkanlarını araştırmaktayız.  
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen talep üzerine, bu ülkenin kadastrosunun yapılması konusunda, 
tarafımdan bir protokol imzalanmış ve bu konudaki çalışmalar da çok önemli boyutlara gelmiş bulunmaktadır. 
Bu konuda özel sektörden de yararlanılması planlanmış bulunulmaktadır.  
 



Arnavutluk Cumhuriyetinden yoğun bir işbirliği talebi bulunmaktadır. Arnavutluk'tan uzmanlar gelmiş, iki 
dönem halinde uzman eleman eğitimleri sağlanmıştır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Uluslararası Ölçmeler Birliği, Avrupa Deneysel Fotogrametri Birliği, 
Avrupa Mülkiyet Kayıt Sistemleri Organizasyonu gibi uluslararası birçok organizasyonun üyesidir ve komisyon 
çalışmalarına fiilen katılarak, elde edilen olumlu sonuçları hizmetlerine yansıtmaktadır. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü çalışanları, yeni bir anlayış ve heyecanla, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmanın onur ve 
mutluluğunu yaşamaktadırlar.  
 
1998 yılı bütçemizin hayırlı hizmetlere vesile olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Haluk YILDIZ (Kastamonu) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
 
Sıra, sorularla ilgili işleme geldi; üçüncü tur sorularının işlemine geçiyoruz. 
 
Ben, 20 dakikalık süreyi böylece başlatmış, oluyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Divan üyesi arkadaşımızın oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
BAŞKAN- 2 nci sırada, Sayın Feti Görür?.. Burada. 
 
Sorusunu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Aşağıdaki sorumun, ilgili Bakan tarafından, aracılığınızla cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
 
Feti Görür 
Bolu 
 
Soru: 
 
Türkiye genelinde olduğu gibi, Bolu İlimizde de, orman kadastrosu yapıldığı halde, arkasından genel kadastro 
yapılmasından dolayı, binlerce vatandaşla Orman Bakanlığı arasında mahkemeler devam etmekte, vatandaş 
mağdur edilmektedir.  
 
Bu mağduriyetin giderilmesi için, Bolu İlindeki orman kadastrosu geçen yerlerin genel kadastro çalışmaları ne 
zaman bitirilecektir? 
 
Saygılarımla. 
 
BAŞKAN – Sayın Bakan?.. 
 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) – Bolu İlinde orman kadastrosu geçen yerlerin ilk tesis kadastrosu 
bitirilmiştir. 
 
 



BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
 
D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 092 781 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi  

17 439 219 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

108 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 21 640 000 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 6 482 062 433 000 
Toplam Harcama 6 479 634 509 000 
İptal Edilen Ödenek 55 292 331 000 
Ödenek Dışı Harcama 52 866 840 000 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 2 433 000 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1996 mali yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 mali yılı bütçesi ile 1996 mali yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 



 
  



 
 
 
DÖNEM: 21 CİLT: 4 YASAMA YILI: 1 
T.B.M.M. TUTANAK DERGİSİ 
 
22 nci Birleşim 
25.6.1999 Cuma 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KATİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

 
 
J) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Üçüncü tur görüşmelere başlıyoruz. 
 
Üçüncü turda, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı bütçeleri yer almaktadır. 
 
Komisyon?.. Burada. 
 
Hükümet?.. Burada. 
 
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen milletvekillerinin kısa, gerekçesiz ve kişisel görüşleri ileri 
sürmeksizin, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyecek şekilde hazırlayacakları sorularını, gruplar 
adına yapılacak konuşmalar bitinceye kadar yazılı olarak Başkanlık Divanına göndermelerini rica ediyorum. 
Gruplar adına yapılacak konuşmalar tamamlandıktan sonra gönderilecek sorular kabul edilmeyecektir. 
 
Üçüncü turda, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, İçel Milletvekili Sayın Ayfer Yılmaz; Fazilet Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal, 
Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Gül, İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Çakar, Kütahya Milletvekili Sayın Şeydi Karakuş, Hatay 
Milletvekili Sayın Mehmet Şandır; Anavatan Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Işın Çelebi; 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Fahrettin Gülener, Eskişehir Milletvekili Sayın 
Mahmut Erdir, Ankara Milletvekili Sayın Aydın Tümen, Edirne Milletvekili Sayın Mustafa İlimen.  
 
Şahısları adına: Lehinde Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül, aleyhinde Adıyaman Milletvekili Sayın 
Dengir Fırat. 
 
 
BAŞKAN- Şimdi, söz sırası, Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'ta; buyurun Sayın Budak. (FP sıralarından 
alkışlar) 
 
FP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) – Sayın Başkan, değerli üyeler; 1999 malî yılı bütçesiyle ilgili 
olarak, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Grubum adına söz almış 
bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, malumlarınız olduğu üzere, ülkemizin en ücra köşelerine kadar hizmet 
götüren, 65 milyon insanımızın hemen hemen hepsinin, hizmetlerinden faydalandığı, önemli görevler üstlenen 
bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuz, maalesef, kendi önemine müsait bir şekilde bütçelendirilememekte, yıllar 
yılları kovalamakta ve dolayısıyla, tapu kadastro dairelerinde vatandaşımız her gün biraz daha çileyle karşı 
karşıya kalmaktadır.  
 



Her yıl bütçeler hazırlanıyor, bütçeler üzerinde konuşmalar yapılıyor, kurumların bütçeleri üzerinde tartışmalar 
yapılıyor; ama, tapu dairelerindeki sıkıntılar bir türlü giderilemiyor. Niye; çünkü, yeterli kaynak aktarılamıyor. 
Tapu kadastro dairlerine yeterli kaynak aktarılamamakla birlikte, gerçekten, bütçemize en fazla katkıyı sağlayan, 
en fazla katma değeri sağlayan kurumlarımızın en önde gelenlerinden birisi de tapu kadastro dairemizdir. Buna 
rağmen, bütçeden gerekli payı alamamakta, önemle üzerinde durulamamaktadır. Buna rağmen, yine de tapu 
kadastro dairemizin çok değerli çalışanları yıllık hedeflerini gerçekleştirme noktasında üstün bir özveriyle 
çalışıyorlar, hedefleri yakalıyorlar, vatandaşa hizmet götürmenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Bu noktada 
kendilerini tebrik etmek, teşekkür etmek boynumuzun borcudur. 
 
Tabii, şimdi, bütçe olarak önümüze getirilen rakamlar, Türkiye’nin şartlarıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla, 
kurumların ihtiyaçlarıyla bağdaştırılamayacak kadar küçük rakamlardır. Bunların büyük hale dönüştürülmesi, 
ciddi, anlamlı, Türkiye’nin şartlarına ve vatandaşımızın isteklerine uygun ekonomik politikaların 
uygulanmasıyla, üretime dönük politikaların uygulanmasıyla, yatırıma dönük politikaların uygulanmasıyla temin 
edilebilecektir. 
 
Şimdi, Türkiye’de, özellikle kırsal kesimde, bütün milletvekili arkadaşlarımın karşı karşıya kaldığı bir nokta var: 
Türkiye’de, kırsal kesimdeki alanların hemen hemen yüzde 70’inde kadastro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Demek oluyor ki, köylerimizin yaklaşık yüzde 30’u kadastro çalışmalarından mahrumdur, yeterince 
yapılamamıştır.  
 
Bunun yanında, yaklaşık 9 bin civarında köyümüz de orman içi veya orman kenarında bulunmaktadır. Buralarda 
çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır; çünkü biz, devlet olarak buradaki vatandaşımıza mülkünün tapusunu, 
senedini verememişiz.  
 
Bizim insanımızın, özel mi diyeceğiz, güzel mi diyeceğiz bilemiyorum; ama, en güzel özelliklerinden, 
duygularından birisi de, bir şeyin tapusunu elinde bulundurabilmek isteğidir. Türk Milletinin hemen hemen 
tamamının özünde, gönlünde bu vardır, dolayısıyla tapuya bir bağlılık vardır. Tapusu olmayan araziye hep böyle 
yan gözle bakar. Dolayısıyla, devlet bu görevini yerine getiremediği için kavgalar olmuştur, döğüşler olmuştur, 
aileler arasında husumetler olmuştur; onlarca, kırklarca insanın kaybedildiği kan davaları olmuştur. Niye 
olmuştur; devlet görevini yapamamıştır, yapamadığı için de bazı yerlerde kan gövdeyi götürmüştür. 
 
Muhterem arkadaşlar, cumhuriyetin 75 inci yılını kutladık. 75 inci yılını kutlarken acı acı içimden geçiriyorum; 
eğer, biz 75 yıl içerisinde vatandaşımıza, tarlasının, evinin tapusunu; yani, (A 4) büyüklüğündeki bir kağıdı 
verememişsek, bu, idarenin ayıbı mıdır, yoksa vatandaşın, kavga eden insanımızın ayıbı mıdır; elbette, bu, 75 
yıldır, (A 4) büyüklüğünde bir kağıdı insanımızın eline, tapu diye veremeyen idarenin, anlayışın, zihniyetin 
ayıbıdır. (FP sıralarından alkışlar) İşte, bu ayıptan, Meclis olarak kurtulmak mecburiyetindeyiz. 
 
Bundan kurtulmanın yolu da bellidir. Japonya 1850’de tapu kadastro işlemlerini bitirmiştir. Türkiye’nin nerede 
olduğunu anlamak açısından üzerinde dikkatle durulmaya değer. Bunun yanında, bu sene, Osmanlı Devletinin 
700 üncü yılını kutluyoruz ve maalesef demeyeceğim; ama, Osmanlıda tapusu olmayan bir karış arazi bile 
yoktur. Osmanlı, Türkiye’nin 25 katı büyüklükteydi; ama, bir karış yerin bile tapusu yok değildi, hepsinin tapusu 
vardı. Bugün, İsrail’de, Ürdün’de, Romanya’da, Bulgaristan’da, çevremizdeki bütün ülkelerde, Osmanlının 
tuttuğu tapu sicilleri esas alınmak suretiyle, mahkemelerde kararlar verilmektedir; ama, ne hazindir ki, 
Cumhuriyetin 75 inci yılında, bizim mahkemelerimizde hala bir kargaşa yaşanıyor, hala bir sıkıntı yaşanıyor.  
 
Dolayısıyla, hak sahibi olan insanlar, taşınmazlar üzerinde hissedar olan insanlar, haklarını alamadıkları için de 
büyük bir sükûtu hayale uğruyorlar. Eğer, siz, vatandaşınıza, (A-4) büyüklüğündeki bir kağıdı veremiyorsanız, 
bu millete bu devleti nasıl sevdireceksiniz.  
 
Eğer, mahkemelerde, tapudan dolayı haksızlığa uğrayan insanların sayısı her gün biraz daha çoğalıyor, adalet bu 
mu dedirtiyorsa, bu devlet-millet kaynaşmasını nasıl sağlayacağız, kalkınmayı nasıl sağlayacağız, Türkiye’nin 
demokratikleşmesini nasıl sağlayacağız...  
 
Onun için, tapu ve kadastro işlerine gerekli önemin verilmesi lazım gelmektedir. Böyle, nesiller boyu süren 
davalarla tapu meselesi halledilecek olursa, vay halimize demek içimizden geçiyor.  
 
Tapu yetkililerini dinlediğimiz zaman “Efendim, 2010 yılına kadar, bu sorunları çözmek için plan ve proje 
hazırladık” diyorlar. Bir tarafta 1850’lerde tapu meselesini halleden ülkeler, diğer tarafta çağdaş, modern ve 
bütün ülkenin insanlarının ihtiyaçlarını karşıladığını iddia eden bir idarenin 2010 yılı hedefleri. İşte bunu 
bağdaştırmak mümkün değil.  



 
Onun için, bu konuya dikkatle eğilmemiz lazım. Tapu ve kadastro meselesinin halledilmemiş olması, aynı 
zamanda, devletin, belki rakamlara vurulamayacak kadar da vergi kayıplarına, kayıt dışı birtakım gelir zıyaına 
sebep olmaktadır. Bundan dolayı, devletin kayıplarının kurtarılması noktasında, bunun üzerinde durulması lazım 
geliyor. 
 
… 
 
1999 yılı bütçesinin her iki kuruluşumuza da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
 
Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Söz sırası, Kütahya Milletvekili Sayın Şeydi Karakuş'un. 
 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Konuşma süreniz 5 dakika. 
 
MHP GRUBU ADINA SEYDİ KARAKUŞ (Kütahya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihin her 
döneminde toprak, insanların en önemli üretim kaynağı olma özelliğini korumuştur. İnsanlar, toprağını korumak 
uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu durum karşısında toprağın yönetimini, devletler kendileri üstlenmişler ve 
toprak-insan ilişkilerini kanunlarla disiplin altına almışlardır.  
 
Amerika kıtası keşfedilmeden önce, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ülke topraklarının bir dökümü yapılmaya 
başlanmış ve o günkü şartlarda arazi kayıtları oluşturulmuştur. Bugün, sosyal hayatımızda büyük öneme sahip 
kamu orta mallarının ayrılması fikri, o yıllara kadar dayanmaktadır. Kısacası, ülkemizde de mülkiyet hakkı, 
kutsal saydığımız haklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu hakkın korunmasına ve teminat altına alınmasına 
toplumumuz büyük önem vermektedir. Tasarruf güvencesi ve arazi üzerindeki hakların resmî kayıtları önemlidir. 
Toplumumuzda “mal canın yongasıdır” anlayışı hakimdir. Bu, toplumun devlete olan güveninin de bir ifadesidir. 
Tapusunu alan insanlar, kendilerini ve ailelerinin geleceğini, güvence altına almış hissederler.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, böylesine önemli bir görevi üstlenmiş bir kuruluşumuzdur. Bu kurumun 
hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi, birçok problemleri ortadan kaldıracaktır. Arazi üzerinde hakları 
belirleyen ve mülkiyet haklarının güvencesini sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, her türlü desteğin 
verilmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki, mahkemelerimizde görülmekte olan davaların önemli bir bölümünü arazi 
davaları oluşturmaktadır. Bu davaların önlenmesinde ve çözümünde tapu ve kadastronun önemli bir fonksiyonu 
vardır.  
 
Kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların sınırları, sahipleri ve nitelikleri zaman içerisinde 
değişir. Böylece, zamanla tapu ve kadastro bilgileri eskir ve değerini yitirir. Bu nedenle, kadastro çalışmalarının 
sürekliliği gerekmektedir. Kadastro, devamlı yaşatılan bir hizmet olma özelliğini koruyabilmelidir. Aksi 
takdirde, yapılan kadastronun hiçbir değeri kalmamaktadır.  
 
Birçok il ve ilçede tapu ve kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı ortamlarda çalıştıkları bilinmektedir. Bu 
birimlerin süratle modernleştirilmesi için ciddî tedbirler alınmalıdır.  
 
Bilgisayar çağında yaşadığımız bu dönemde tapu ve kadastro hizmetleri bilgisayara dayalı olarak yürütülmelidir. 
Bugün, ülke sathında hizmet veren tapu ve kadastro müdürlüklerinin tamamında bilgisayar kullanımının kısa 
sürede yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
 
İnsan yerleşmelerinin planlanması, sağlıklı çevre yaratılması, bu çevrelerin altyapı projelendirilmesi, hazine 
taşınmazlarının takibi ve değerlendirilmesi gibi konuların çözümünde, kurulması sürdürülen tapu ve kadastro 
bilgi sistemi konusundaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.  
 
Önemli gördüğüm bir konu da, Türkiye’de taşınmaz malların değerlerine ilişkin verilerdir. Bu verileri gerçek 
anlamda toplayan bir kuruluş Türkiye’de yoktur. Bir taşınmaz malın değeri, arsa ve inşaat maliyetinin çok 
altında veya çok üstünde bir değerle karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, 
taşınmazlara ilişkin her türlü bilgiyi elinde bulunduran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü doğrudan yetkili ve 
sorumlu olmalıdır; aynı zamanda, bu görevi yapabilir kılınmalıdır. Bilgi sistemi kurmanın gereği de budur.  



 
Diğer konu, kadastro harici kalmış, bugün ekonomik değeri büyük rakamlara ulaşan ve birçok ihtiyaca cevap 
verebilecek tescil ve tespit dışı alanların süratle tescillerinin sağlanmasıdır. 
 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, ekonomik değer kazanmış ve şehirlerin gelişme alanlarında 
yer alan hali arazi, boşluk, ham toprak, çalılık, taşlık, kayalık gibi tescilinde yarar bulunan alanların, kamu orta 
malı niteliğinde olup da daha sonra imar planları kapsamında ve plan amaçları doğrultusunda tescili gerektiren 
taşınmazların tesciline esas olacak idarî ve sosyal düzenlemeler süratle yapılarak, sahipsiz durumda bulunan bu 
tür alanların işgali ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmelidir...  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Karakuş, elektronik cihaz bozuldu; ama, siz, konuşmanıza devam edebilirsiniz. 
 
Buyurun efendim. 
 
SEYDİ KARAKUŞ (Devamla) – Önemli gördüğüm diğer bir konu da orman köylüsünün durumudur. Orman 
vasfını yitirerek orman dışına çıkarılan alanların kadastroları bir an evvel bitirilerek milyonlarca orman köylüsü 
tapularına kavuşturulmalıdır. 
 
Mera Kanununun getirdiği birçok belirsizlik vardır. Bunlar bir an önce çözümlenmelidir. Bunların 
düzeltilmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne birçok görev düşmektedir. Bu Genel Müdürlüğün 
yeniden yapılanması için, gerekli idarî ve kanunî düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda hazırlıklar olduğunu 
biliyorum. Sayın Bakanımızın bu konulara hız kazandıracağına inanıyorum. 
 
Sözlerimi tamamlarken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün çalışmalarını destekliyor, bilim ve 
teknolojinin bütün imkanlarının ilgili Genel Müdürlüğe yeterince yansıtılmasını arzuluyor, bu konuda gereken 
desteğin verilmesini ve bütçenin de, ülkemize hayırlı olmasını diliyor; saygılarımı sunuyorum. (MHP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karakuş. 
 
Sayın milletvekilleri, elektronik arıza sebebiyle, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.09 

BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KATİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

 
 
BAŞKAN- Söz sırası, Ankara Milletvekili Sayın Aydın Tümen'de. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
DSP GRUBU ADINA AYDIN TÜMEN (Ankara) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1999 yılı bütçesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, mülkiyet ve buna ilişkin hakların kullanılmasıyla görevli bulunan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine getirmektedir. Ülke kadastrosu çalışmalarının 
yürütülmesi ve tapu sicillerinin düzenlenmesi gibi çok önemli görevleri üstlenmiş olan bu kuruma, gerekli önem 
ve imkanlar verilmemiş, devlet içinde olması gereken yerde, maalesef, olamamıştır.  
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinden yararlanan diğer kurumlara baktığımızda, tapu ve kadastronun vazgeçilemez ve 
gözardı edilemez bir araç olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Tapu ve kadastro hizmetleri, kendisine ihtiyaç 
duyan kullanıcı çevrelerin bu ihtiyaçlarına, hızlı, güvenilir ve düzenli olarak cevap vermek zorundadır. Tapu 
kadastro hizmetlerinde hızla artan bilgisayar kullanımı, otomasyon çalışmalarında elde edilen olumlu sonuçlar ve 
kadastro çalışmalarında teknolojinin en son ürünlerinin normal ekipman olarak yerini alması ve artık sayısal 
kadastro uygulamasına geçilmiş olması bunun bir göstergesidir. İşte bu bilinçle, her kademedeki personelin bu 



teknolojileri benimseyerek rahatça kullanabilmesi için hizmet içi eğitimlerinin yoğun bir şekilde yapılması 
gerekmektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, köklü bir kuruluş olup, bilgili ve deneyimli personele sahiptir. Yıllardır 
verilen özverili hizmetlerle, kadastronun yüzde 82’ler civarında tamamlanmış olduğu görülmektedir. Özellikle, 
toplumun dinamik yapısına bağlı olarak, hızlı kentleşme, yeni konut alanlarına olan ihtiyaç, arazi bazında oluşan 
hızlı mülkiyet ve şekil değişiklikleri, hiç vakit kaybetmeden kadastroda yenileme yapılması ihtiyacını 
doğurmuştur.  
 
Diğer bir konu, son yıllarda bazı yerel yönetimlerin kent bilgi sistemi oluşturma çabalarıdır. Gelişmiş ülkelere 
bakıldığında, bütün sosyal, ekonomik, kültürel çabalar, adı köy ya da şehir olan yerleşim bölgelerinde görülür. 
Bu ülkelerde kent planlamasından söz edilirken, köy dışarıda bırakılmıyor; insanların toplu yaşadığı her yer 
planlama kapsamına girmektedir.  
 
İnsanlar, rahat, huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşamak isterler. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda 
dünyanın birçok ülkesinde kentlere göç hareketi başlamıştır. Köklü bir tarihe sahip olan ulusumuzun da günün 
birinde böylesi bir sorunla karşılaşabileceği hiçbir zaman beklenmemiştir.  
 
Kentlere göç sorunu, merkezî ve yerel yöneticilerin karşısına en önemli sorun olarak çıkmaktadır. Büyük 
kentlerimizin gelişim perspektifi incelendiğinde, kısıtlı kentsel yaşam olanaklarının, sürekli artan ve değişiklik 
gösteren toplumsal ihtiyaçların çok gerisinde kalması bugünkü çarpık kentleşme portresini ortaya çıkarmıştır. Bu 
portre karşısında yerel yönetimler, kentlerini daha iyi yönetebilmek için bilişim dünyasının olanaklarından 
yararlanma yoluna gitmektedirler; kent bilgi sistemleri projeleri de, bunların ilk örneklerindendir.  
 
Sayın milletvekilleri, burada sözü kent bilgi sistemi projeleri ve tapu kadastro ilişkilerine getirmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, kent bilgi sistemlerinin temelini tapu ve kadastro bilgileri oluşturmaktadır. Kentsel sorunların 
önemli ve hassas bir konu olması birçok meslek kolunun dikkatini çekmektedir. Bu noktada, var olan sorunlara 
çözüm bulunması ve yeni sorunlar oluşmaması için tapu ve kadastro sektörüne de önemli görevler düşmektedir.  
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde görev alan bütün çalışanların iyi niyet ve üstün hizmet verebilme çabası içinde 
olduklarını biliyorum; bundan dolayı hiçbir endişem yoktur. Her kademedeki meslek mensuplarının, vatandaşın 
taleplerini zamanında ve süratle yerine getirmesi ve vatandaşlarımızın, hizmetlerinden memnun olmalarının 
sağlanması en önemli görevlerin başında gelmektedir. 
 
Yılda 12 milyon vatandaşa hizmet veren, yüzelliiki yıllık geçmişi olan bir kurum olarak, hak etmediği eleştirilere 
hedef olmamalıdır. Çok az da olsa sorun yaratan, hizmetlerin sunulmasında aksaklık yaratan kişilere fırsat 
verilmediğini, bir aile birliği içerisinde hizmetlerin yürütüldüğünü yakından biliyorum. Vatandaşa hizmetin, 
olanaklar çerçevesinde kusursuz olarak verilmesi, hepimizin isteğidir; ancak, bu hizmetlerin verilmesinde zaman 
zaman bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Kullanıcılara ve taşınmaz mal sahiplerine daha iyi seviyede hizmet 
verilebilmesi için, bu Genel Müdürlüğümüzde, gerekli bilgi birikimi, yetişmiş insangücü mevcuttur. İhtiyaç 
duyulan ödenekler, yapılması düşünülen yasal düzenlemeler mutlaka desteklenmelidir.  
 
Ancak, Tapu Kadastro çalışanlarını, bir dönem içerisinde de olsa kısaca tanıma fırsatı bulduğum halde, yapılan 
işin ne kadar önemli ve iyi seviyede olduğunu görmekten çok mutlu oldum. Bugüne kadar başarılı hizmetler, 
çalışanların özverili gayretleriyle gerçekleşmiştir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Toparlar mısınız efendim. 
 
Buyurun. 
 
AYDIN TÜMEN (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
 
Çalışmalarının günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye çıkarılması da, yine, bu elemanların gayretleriyle 
olacaktır.  
 
Kurumun bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 
 



 
BAŞKAN- Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Bakanım, süreniz 6 dakikadır. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Ayrıca, burada, kurumumla ilgili, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili fikir beyan eden değerli 
milletvekillerimize de huzurunuzda teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün, ilgili teşkilat kanunuyla verilmiş, çeşitli görevleri vardır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümüz; taşınmaz mallarla ilgili akit ve her türlü tescil işlemlerini yapmak, Hazinenin 
sorumluluğu altında tapu sicilini düzenli olarak tutmak ve bu sicilleri korumak, ülkemizin kadastrosunu yapmak 
suretiyle modern tapu sicilini korumak, değişiklikleri takip etmek, yeni yerleşim, şehirleşme ve imar 
hareketlerini izleyerek kadastro bilgilerini güncel tutmak, uygulama niteliğini kaybeden kadastro paftalarını 
yenilemek gibi son derece önemli görevleri yüklenmiş bulunmaktadır.  
 
Kurumumuz, bu değerli ve önemli görevleri, 16 bölge müdürlüğü, 1 001 tapu sicil müdürlüğü, 317 kadastro 
müdürlüğü olmak üzere, toplam 1 334 birimle ve 13 bin personelle ifa etmektedir. 
 
Genel Müdürlüğümüz, yılda yaklaşık 3 milyon tapu işlemi ile 1 milyona yakın kadastro işlemini gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır. 
 
Aziz milletvekilleri, bu kadar geniş işlemi olan ve 13 bin personeliyle görev yapmakta olan Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü hakkında, vatandaşlarla arasında birebir ilişki olması nedeniyle ve vatandaşlarla yüzyüze gelmeleri 
nedeniyle, tabiidir ki, birtakım söylentiler olabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzde, şimdiye kadar, 
parselasyon ve tapulama işleri olmak üzere, 4 milyon işlem yapılmış. Şimdiye kadar, kurumumuza 344 ihbar 
intikal etmiş. Tabiidir ki, 4 milyon işlemde 344 işlem, binde 1 rakamına tekabül etmektedir. Şüphesiz, bu 
ihbarlar yerli yerinde değerlendirilmek suretiyle, ilgililer hakkında gereken takibat yapılmıştır. 
 
Ayrıca, yine değerli konuşmacıların belirttiği gibi, vatandaşlarımızın sızlanmaları vardır. Özellikle, orman sınırı 
belli olmayan bölgelerimizde, orman köylülerimizin gerçekten sıkıntıları vardır. Tabii, bu işlem, bizim müdahil 
alanımızın dışına çıkmaktadır. Özellikle, orman kadastro bölgesi, tamamıyla Orman Bakanlığı yetkisindedir. 
Eğer sınırlar belli olacak olursa, hiç şüphemiz yok ki, bunlar üzerinde çalışmalar yaparak kadastro işlemlerini 
geliştirmek de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz görevleri içerisindedir.  
 
Şimdiye kadar yapılan faaliyetler içerisinde, kırsal alanda yüzde 82’lik bir alanın tapulama ve kadastro işlemleri 
bitmiş, kentsel alanların yüzde 99’unda bu işlemler gerçekleştirilmiştir. Geri kalan yüzde 12 bazında bir alan var 
ki, bu alan için de biz hazırız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve gerekli bilgi, beceri ve 
tecrübeye sahip olan nitelikli elemanlarla-eğer kaynak tedarik edilecek olursa- bir yılda bitirmeyi taahhüt 
ediyoruz; kendilerinden söz aldım. Bunun kaynağı 125 milyon dolar civarındadır. Hiç şüphe yok ki, bu tedarik 
edildiği takdirde, bu değerli elemanlar bunu yapacaktır. 
 
Diğer taraftan, hisseli tapularla ilgili bir görüş beyan olundu. Hiç şüphe yok ki, bu, ilgili kanunun bir 
boşluğundan faydalanılmak suretiyle yapılmış bir işlemdir ve Bursa’da gerçekleştirilmiştir; ancak, gereken 
işlemler ilgili bakanlıklar nezdinde yapılmak suretiyle, bu tür tasarrufların önüne geçilmiştir. Şimdi bu işlemler 
kesinlikle gerçekleşmiyor ve bu haksız işlemlerin önü alınmıştır. 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, sadece, yurt içindeki faaliyetlerle yetinmeyip, aynı zamanda, Türk 
cumhuriyetleriyle ilgili çalışmalar yapmakta ve kendi alanında, Türk cumhuriyetleriyle protokoller 
imzalamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetiyle de protokolleri vardır. Yine, kaynak sağlandığında, bunlar 
ihya edilmek suretiyle, o eksiklikler, bu bilgi ve beceri birikimi içerisinde giderilecek ve kardeş 
cumhuriyetlerimize hizmet götürülecektir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şüphesiz ki, bana 
ayrılan süre içerisinde, bu kadar önemli bir konuya cevap vermek son derece zor; ancak, bu zaman sınırlaması 
içerisinde verebileceklerim bunlardır. 



 
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Şimdi, şahıslan adına, lehte, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül. Yok. 
 
İkinci söz talebi, Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman'ın. 
 
Buyurun Sayın Yalman. (FP sıralarından alkışlar) 
 
LÜTFİ YALMAN (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Gümrük 
Müsteşarlığı bütçeleri üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
LÜTFİ YALMAN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde konuşacağım. Konuşacağım da, bu bütçenin tapusu kimde, onu merak ediyorum; kaçta kaçı 
devlet, millet lehine, kaçta kaçı rantiye lehinedir? 
 
YÜCEL ERDENER (İstanbul) – Bu nasıl lehte? 
 
LÜTFİ YALMAN (Devamla) – İşçi, memur, emekli, devletin bütçesine müracaat eder, çok katı gümrük 
duvarlarıyla karşılaşır; ama, rantiyeci, gümrük duvarlarına çarpmadan, rahatça, diplomatik pasaportu 
varmışcasına bütçenin içine giriverir.  
 
Tapu ve Kadastro ve Gümrük Müsteşarlığı bütçelerini bu anlayış ve bu çerçevede değerlendireceğim. 
 
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 16 bölge müdürlüğü, 1 001 tapu sicil müdürlüğü ve 
13 bin civarında personelle hizmet etmeye çalışıyor. Böyle bir kurumumuz, Sayın Bakanımızın ifadesiyle. 
 
Türkiye’de birçok kurumumuzda olduğu gibi, tapu ve kadastro işlemleri de, bürokratik işlemlerin ve engellerin 
yoğun olduğu ve vatandaşları rahatsız eden bir yapı arz ediyor. Vatandaşların, tapu belgelerinin 
çabuklaştırılması, tapu devir teslimlerinin hızlılaştırılması için, yeni teknolojilere elbette ihtiyaç vardır. Bu teknik 
donanımın acilen yapılması gerekir. Bu teknolojik çağda, vatandaşların tapu müdürlüklerinde sıra beklemesi çok 
yanlıştır. Bu yanlışlığın giderileceğine dair Sayın Bakanın ifadelerini de dinledik. İnşallah, kısa zamanda 
gerçekleşir.  
 
Yerleşim birimlerindeki, bilhassa kentlerdeki kadastro işlemlerinin pürüzsüz gerçekleşmesi için, yerel 
yönetimlerle sıkı ve kesintisiz bir diyaloğa şiddetle ihtiyaç vardır. Bazı bölgelerde bu tür düzeyli diyalogların 
olmaması sonucu, vatandaşlara yansıyan rahatsızlıklara sebep olunmaktadır. Bu kopukluğun da mutlaka 
giderilmesi gerekir. 
 
Çağdaş kentleşmede, kent bilgi sistemlerinin en önemli boyutu da, mülkiyet bilgisidir. Bilhassa yerleşim 
birimlerinin bulunduğu yerlerde, mülkiyet bilgilerinin netleşmesi gerekir. Köylerden kentlere göçü de dikkate 
alırsak, tapu kadastro bilgilerinin acilen güncelleştirilmesi gerekmektedir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman kadastrosu ile tapu kadastrosunun görev, yetki ve ilgi alanları farklı 
olduğu halde, birbirine çok benzer görev ve birbirine sınır yetki alanları olması hasebiyle, geçmişe dayalı da 
olsa, zaman zaman çelişkilerin, yer yer çatışma ve sıkıntıların olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konudan rahatsız 
olan ve arada kalan vatandaşlarımızın sayısı da az değildir.  
 
Orman kadastrosu ile tapu kadastrosunun aynı çatı altında birleştirilme imkanı olabilir mi; bazı pürüzlerin 
ortadan kalkması açısından, bunun düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim.  
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, üçüncü turdaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi sorulara geçiyoruz. 
 



Bilindiği gibi, soru-cevap işlemleri, Genel Kurulun 16.6.1999 tarihli 16 ncı Birleşiminde alınan karar uyarınca 
20 dakikayla sınırlanmıştır. 
 
Başkanlık Divanımıza 4 adet soru intikal etmiştir. Soruları işleme koymak için soru sahiplerini arayacağım. 
 
 
BAŞKAN- Diğer 3 soru da Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'a aittir; 3'ünü de sırayla okutuyorum: 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili olarak aşağıda yazılı sorularımı arz ederim. 
25.6.1999 
 
Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
 
Sorular: 
 
3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrası çarpık yapılaşmayı önlemek maksadıyla, imar planı 
olmayan yerlerde hisseli parsel satışlarına sınırlama getirmiştir. Ancak, bazı kişiler, kanuna karşı hile suretiyle, 
hisseli parsel satışlarına devam etmektedir. 
 
Kanuna rağmen devam eden hisseli parsel satışlarının Türkiye genelinde ve Bursa özelinde boyutu nedir? Hisseli 
parsel satışlarının önlenmesi için diğer bakanlıklar nezdinde çalışmalarınız var mıdır? 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, telefonlarınızı kapatır mısınız lütfen... Bu, bugün üçüncü ihtarımız. 
 
Diğer soruyu okutuyorum: 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili olarak aşağıdaki sorularımı arz ediyorum. 
25.6.1999 
 
Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
 
Sorular: 
 
Tapu sicil muhafızlıklarında rüşvet iddiaları yaygındır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında bugüne 
kadar kaç personeliniz hakkında idari ve cezai takibat yapılmıştır? Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususunda 
tapu sicil muhafızlıkları itibariyle özel çalışmalarınız var mıdır? 
 
 
Sayın Bakanım, siz de cevap verecek misiniz? 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) – Müsaadenizle cevaplayayım Sayın Başkan. 
 
Sayın Yalçınbayır’ın 1 inci soruları hisseli tapularla ilgili. Bu kanunun açıklığından faydalanarak, bazı şahıslar 
bu işlemi yapmıştır ve Bursa’da da bu vaka olmuştur. Ancak, kendi Bakanlığımızla birlikte, Adalet Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 1997 yılında bir araya gelerek bir fikir teatisinde bulunarak, bir sonuca varmış ve bu tür 
işlemlerin durdurulması yolunda valiliklere tamim şeklinde bildirmişlerdir.  
 
2 nci sorularına cevabım ise; tabiidir ki, şimdiye kadar 4 milyon işlem içerisinde ve 12 milyon vatandaşımızla 
temas kurulan bir işlemler zincirinde bize intikal eden-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne- 344 vaka ve 
şikayet olmuştur. Bu da, tüm işlemlerdeki oranı itibariyle, 4 milyon işlem içerisinde, binde 1’lere tekabül 
etmektedir. Şüphesiz ki, bu da affedilecek şey değildir; ilgililer hakkında gerekli kanuni müeyyideler 
uygulanmıştır.  
 



Teşekkür ederim. 
 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. " 
 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi sırasıyla, üçüncü turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve 
bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
J) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Mali Yılı Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 

Program 
Kodu 

Açıklama 
 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 961 190 000 000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi 

28 728 810 000 000 

 
BAŞKAN– Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

200 000 000 000 

 
BAŞKAN– Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 

 TOPLAM 34 890 000 000 000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A – CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 13 415 813 618 000 
Toplam Harcama 13 537 975 506 000 
İptal Edilen Ödenek 227 164 937 000 
Ödenek Dışı Harcama 349 329 258 000 
1050 S.K.55 inci Mad. ve Özel 
Kanunlar Gel. Ertesi Yıla 

2 433 000 



Devreden Ödenek 
 
 
BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1997 mali yılı kesinhesap bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 21 CİLT: 21 YASAMA YILI: 2 
T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 
 
39 uncu Birleşim 
21.12.1999 Salı 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 
21 Aralık 1999 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KATİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Burhan ORHAN (Bursa) 

 
 
BAŞKAN- Şimdi, bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, program uyarınca, bugün üçüncü ve dördüncü tur görüşmeleri yapacağız. 
 
Üçüncü tur görüşmelerde, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri yer almaktadır. 
 
Sayın milletvekilleri, programdaki sıra böyle; ancak, Sayın Bakanımız Tunca Toskay'a bağlı kuruluşların üçünün 
peş peşe görüşülmesi bakımından, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçelerinden sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesini görüşeceğiz. 
 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Komisyon?.. Hazır. 
 
Hükümet?.. Hazır. 
 
Sayın milletvekilleri, 1.12.1999 tarihli 27 nci Birleşimde, bütçe görüşmelerinde, soruların, gerekçesiz olarak, 
yerinde sorulması ve her tur için soru-cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. 
 
Buna göre, bu turda yer alan bütçelerle ilgili olarak soru sormak isteyen arkadaşlarımızın, görüşmelerin bitimine 
kadar sorularını sorabilmeleri için, şifrelerini yazıp, parmak izlerini tanıttıktan sonra, ekrandaki söz isteme 
butonuna basmaları gerekmektedir. Mikrofonlarındaki kırmızı ışıkları yanıp sönmeye başlayan 
milletvekillerimizin söz talepleri kabul edilmiş olacaktır. 
 
Tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, soru sahipleri ekrandaki sıraya göre sorularını yerinde soracaklardır. 
Soru sorma işlemi 10 dakika içerisinde tamamlanacaktır. Cevap işlemi de, yine, 10 dakikalık süreyle sınırlıdır. 
Cevap işlemi 10 dakikadan önce bitirildiği takdirde, geri kalan süre içerisinde soru sahiplerine söz hakkı 
verilecektir. Bu durumu bilgilerinize sunuyorum. 
 
Üçüncü turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Fahrettin Gülener, Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş, 
Antalya Milletvekili Mustafa Vural, İçel Milletvekili Akif Serin; Doğru Yol Partisi Grubu adına, İçel 
Milletvekili Ayfer Yılmaz, Bitlis Milletvekili Yahya Çevik; Fazilet Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Temel 
Karamollaoğlu, Tokat Milletvekili Bekir Sobacı; ANAP Grubu adına, İzmir Milletvekili Işın Çelebi, Ordu 
Milletvekili Sefer Koçak; MHP Grubu adına, İğdır Milletvekili Abbas Bozyel, Niğde Milletvekili Mükerrem 
Levent, Hatay Milletvekili Mehmet Nuri Tarhan, Osmaniye Milletvekili Birol Büyüköztürk. 



 
Şahısları adına; lehinde, Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ; aleyhinde, Erzurum Milletvekili Aslan Polat. 
 
 
BAŞKAN- Üçüncü konuşmacı, Antalya Milletvekili Sayın Mustafa Vural; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
DSP GRUBU ADINA MUSTAFA VURAL (Antalya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 2000 yılı bütçesi üzerinde Demokratik Sol Parti Grubu adına söz aldım; konuşmama 
başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.  
 
Tapu ve kadastro, teknik, ekonomik, sosyal ve hukuksal özellikleri olan bir kavramdır. Taşınmaz mala ilgi ve 
edinme duygusu toplumumuzda oldukça güçlüdür. Mülkiyet hakkına sahip olmak arzusu, insanlarımızın önemli 
bir özelliğidir. Medenî Kanunumuz, sosyal yapımız gereği, devletin güvencesi ile sorumluluğunu içeren bir tapu 
sicili düzeni öngörmüştür. Düzenli tapu sicilinin kurulması ise, kadastroyla mümkündür.  
 
Ülkemizde kadastral çalışmalar, 65 yıldan beri yapılagelmektedir. 417 000 kilometrekare olarak belirlenen 
kadastrosu yapılacak alanın, günümüze kadar 349 000 kilometrekaresinin kadastrosu tamamlanabilmiştir. Buna 
göre, gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 85'tir.  
 
Ülkemizde kadastrosu yapılamayan köy sayısı yaklaşık 12 000'dir. Bu köylerin 8 100 kadarı orman köyüdür ve 
öncelikle orman kadastrosunun yapılması gerekir. Bazı bölgelerde ise, orman ve hazine taşınmazları işgal 
altındadır. Bu nedenle, bu yörelerde, vatandaşların, kadastro yapılmasına sıcak ve gönüllü bakmadığı ve 
istemediği de bilinmektedir. Bunun yanı sıra, arazi şartlarının zor olduğu yörelerde, uygun araç ve gereç 
yetersizliği, hizmette verimi ve duyarlılığı düşürmektedir. Ayrıca, arazide çalışan teknik elemanların arazi 
tazminatları yeterli değildir. Bu da hizmetin hızlı yapılmasını engellemektedir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, ilk tesis kadastrosunu bir an evvel tamamlamalıdır. Mevcut 
kadastro haritalarının güncelleştirilmesi için acil önlemler alınmalı ve bu çalışmalara gerekli destek 
sağlanmalıdır. Daha da önemlisi, tabu kadastro otomasyonu süratle tamamlanmalı; ikinci aşama olarak planlanan 
tapu kadastro bilgi sistemine geçiş için gerekli adım atılmalıdır. Bu adımların atılabilmesi için yeterli olmayan 
mevcut yasalarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisince güncelleştirilmelidir.  
 
Yüzde 85'i tamamlanabilmiş ülke kadastrosunun bitirilmesi için, Genel Müdürlükçe yapılan araştırmalara göre, 
yaklaşık 125 milyon dolara gereksinme vardır; on yılda bitirilmesi planlanırsa, her yıl için 12,5 milyon dolara, 
yani 6- 7 trilyon Türk Lirası yatırım ödeneğine gereksinme vardır.  
 
Aslında, tapu ve kadastro çalışmaları, gelir getiren bir hizmettir. Örneğin, 1998 yılında 21 trilyon liralık toplam 
bütçeye karşılık, sadece harç geliri olarak, genel bütçeye 153 trilyon lira girdi sağlanmıştır; bu yıl ise, 35 trilyon 
liralık bütçeye karşın, 255 trilyon lira gelir beklenmektedir. Hizmetin, gelir getiren bu özelliği de dikkate 
alınarak, ülke kadastrosunun kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni bir yüzyıla girerken yaşadığımız deprem, birçok kurum ve sektörde 
olduğu gibi, harita ve tapu- kadastro sektöründe de bir özeleştiri gereği ortaya çıkarmıştır. Sevindirici olan da, 
özeleştiri ve yeniden yapılanma isteğinin hem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hem de Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasınca benimsenmiş olmasıdır. Şüphesiz, yeniden yapılanmada en önemli adım, 
sektörün lokomotif kurumu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde atılacak adımdır. Artık bu 
kurum, daha çok yaptıran, kuralları koyan, denetleyen, idarî ve malî özerkliği olan bir kurum olmalıdır; özel 
sektörün gücü ve olanaklarından daha çok yararlanmalıdır. Bu amaçla, öncelikle, lisanslı ölçme bürolarının 
oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda hazırlanmış bir yasa değişikliği önerisi, Adalet Komisyonunda sırasını 
beklemektedir. Dileğim, bu yasa önerisinin, bir an evvel Meclis gündemine alınmasıdır.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; harita, tapu ve kadastro sektörü, özeleştirisini tamamlayıp yeni bir vizyonla 
yeni yüzyıla girmelidir.  
 
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine düşeni yapacağına inancımı belirterek, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 2000 yılı bütçesinin Genel Müdürlüğe, sektöre ve ulusumuza hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- İkinci konuşmacı, Bitlis Milletvekili Sayın Yahya Çevik. 



 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Çevik, 11 dakika 42 saniye süreniz var.  
 
DYP GRUBU ADINA YAHYA ÇEVİK (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile Devlet İstatistik Enstitüsü bütçeleri üzerinde, DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
hepinize saygılar sunuyorum.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk toplumunun sosyal yapısı özel mülkiyet esası üzerine kurulmuştur. 
Halkımızın taşınmaz mala ilgisi ve sahiplenme duygusu çok güçlüdür. Mal canın yongasıdır özdeyişi bu 
duygunun en güzel ifadesidir. Yoğun ilgi vatandaşın birbirleriyle anlaşmazlıklara düşmelerine neden olmaktadır. 
Bazen, anlaşmazlıkların boyutları çok büyümekte ve kan davalarına dönüşen toplumsal huzursuzlukların 
temelini oluşturmaktadır.  
 
Son yıllarda, toprağın ekonomik olarak değerinin artması, anlaşmazlıkların çözümünü güçleştirmektedir. Bu 
nedenle, taşınmazlarda gerçek hak sahiplerinin belirlenmesi, bu hakların kapsamını gösteren mülkiyet 
haritalarının yapılması ve devlet güvencesinde sicile bağlanması toplum düzeni açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Ülkemizde, bu amaçla kadastro yapılmaktadır. Kadastro çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler, toprağa 
yönelik her türlü projenin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde esas alınmaktadır.  
 
Diğer taraftan, adil bir vergilendirme ve kentsel rantların kamuya kazandırılmasında da tapu ve kadastro 
bilgilerine ihtiyaç vardır. Ülkemizde elli yılı aşkın bir süredir kadastro yapılmasına rağmen, tesis kadastronun 
henüz tamamlanmadığı gözlenmektedir. Diğer taraftan, geçmiş yıllarda yapılan kadastronun, günümüz 
ihtiyaçlarına cevap vermediği de bilinmektedir.  
 
Ülkemizde kadastronun tamamlanması ve gerekli görülen yerlerde de yenilenmesi için her türlü tedbir alınmalı 
ve gerekli finans sağlanmalıdır; kısaca, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemelidir. Şu anda baktığımızda, Tapu 
ve Kadastro, genel bütçeden aldığı payın 6-7 katı gelir getiren bir kurumdur.  
 
Çok zor şartlarla arazide görev yapan kadastro teknisyenlerine ve köylerde bilirkişilere, yeterli arazi tazminatı ve 
yaptığı işle orantılı bir ücret verilmezse, tabii ki, kadastro üretimi yapmak çok zorlaşır; herkes, sosyal yönden 
daha güçlü, iş hacmi az olan bölgelere gitmek için uğraşır. Bu uğraş da, en çok kurumu ve sayın bakanları 
rahatsız eder. Kadastronun ilk yapıldığı yıllarda, çalışan elemanlar, neredeyse, maaşlarından çok kadastro 
tazminatı aldıklarını anlatırlardı. Tabii ki, en çok üretim de o yıllarda yapıldı.  
 
Tapu sicilde çalışan elemanların da durumu aynı; kamu kesiminde en düşük ücret alan kurumlar arasında 
sayılıyorlar. Bu sistem daha adaletli hale getirilmelidir. Siyasî mülahazalardan uzak tutulması gereken bir kurum 
olan Tapu ve Kadastro, gereken destek ve ilgi gösterilirse, çok daha nitelikli hizmet verebilecek bir kurumdur.  
 
Tapu kadastro bir uzmanlık mesleğidir. Bugün başlayan birisi, usta-çırak ilişkisiyle, on yıl, onbeş yıl sonra 
mesleğe intibak edebilir.  
 
Bu mütevazı şartlarda dahi, bu kurumun, kendinden bekleneni verebildiğine inanıyorum. 
 
 
BAŞKAN- İkinci söz, Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı'nın. 
 
Buyurun Sayın Sobacı. (FP sıralarından alkışlar) 
 
FP GRUBU ADINA BEKİR SOBACI (Tokat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 2000 yılı bütçesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ulusal taşınmazlarımızın "kimin ve nasıl, nerede ve ne kadar" sorularına 
cevap olarak hukukî durumlarını ve teknik konularını ve teknik durumlarını belirten belgeleri düzenleyen bir 
kurumumuzdur ve düzenlediği belgeler, hukukî sonuçlar doğuran, hukukî belge niteliğindedir. Bu bakımdan, 
ulusal sınırlarımızın kutsallığı kadar, bireyin, kurumların ve kamunun taşınmazlarının da korunması aynı 



derecede kutsaldır diye düşünüyorum ve bunu, özellikle ifade etmek istiyorum. Devletimizin 75 yıllık 
cumhuriyet dönemindeki uygulamalarına baktığımızda, kişilerin, kurumların korunması gereken taşınmaz 
hudutlarının nasıl çiğnendiğine bir örnek olarak, İstanbul'un üçte ikisi vakıftır, Türkiye'nin birçoğu vakıftır; ama, 
1940'lı yıllarda, ideolojik saplantılarla, o vakıfların, bütün bu belgelere rağmen, nasıl peşkeş çekildiği ve 
yağmalandığı da ortada bir gerçektir. 
 
İşte, sanki, bunun bir teamül haline gelmiş şekli olarak, SİT alanı ilan edilmiş Boğaziçi'nde, Boğaz sırtlarında, 
bir holdingimizin, üniversite yapma bahanesiyle orman kesmesine ve arazi talanına Cumhurbaşkanlığı 
seviyesinde verilen destek, düşündürücüdür ve bir parti genel başkanımızın, hükümet üyesi bir parti genel 
başkanımızın "Avrupa Birliği ve demokratikleşme Diyarbakır'dan geçer" sözüne itiraz ettiler... Polemik konusu 
yapmak istemiyorum; o, yanlış bir uygulamanın yoğunlaştığı bir noktaya işaretti; ama, aynı o kadar önemli 
olduğuna inandığım Avrupa Birliği üyeliğinin ve demokratikleşmenin Çankaya'dan geçtiğini de ifade etmek 
istiyorum. (FP sıralarından alkışlar)  
 
Burada, erken karar açıklamalarında bulunan siyasî partilerimizin de bir noktaya dikkatlerini çekiyorum; bu 
konu çok önemlidir: Parti şablonlarını bir tarafa bırakarak, önümüzdeki 21 inci Yüzyılda ve Avrupa Birliği 
üyeliği arifesinde, Çankaya'ya, demokrat, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir 
cumhurbaşkanını seçmek de bu Meclisin bir görevidir diye düşünüyorum.  
 
Değerli arkadaşlar, Tapu ve Kadastro’nun verdiği bu hukukî belgelere uymak, bunları korumak, aslında, 
hukukun üstünlüğüne de bir inanma ve saygıdır. Şimdi, bu konuda, Peygamber Efendimiz diyor ki: "Sizden 
önceki kavimlerin ve medeniyetlerin yok olmasına sebep, onlar, yaptıkları kanunları, hatırlı ve ekonomik gücü 
yerinde olan insanlara uygulamadılar, zayıflara uyguladılar ve yok oldular." İşte, bugün, Türkiye'de, bu, acı, 
ama, gerçek olan uygulamalarla karşı karşıyayız; bu da, beni, şahsen çok düşündürüyor ve ülkeyi de 
düşündürüyor diye düşünüyorum. 
 
Şimdi, Tapu ve Kadastro, elbette, teknik bir çalışma yapan kurumumuz ve şimdiye kadar yaptığı, klasik 
yöntemlerle, yatay ve düşey jeodezi çalışmalarıyla, desimetre hassasiyetinde ölçümler yapıldı; ama, bugün, 
teknoloji gelişti ve uydu jeodezisi uygulamalarıyla-inşallah, bundan sonra, programlarında da var, projelerinde 
de var- sıfır hatalı, sıfır yanılmalı bir ölçümlemeyi ve kadastro çalışmasını başlatmasında büyük önem var. 
 
Bunu niye arz ediyorum... Şimdi, ülkemizde yaşadığımız 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra gördük 
ki, fay hareketleri sürekli devam etmektedir ve nirengi noktalarında yapılan ölçümlemelerde, aslında, bu, devam 
eden fay hareketlerinin izlenmesinin ne kadar önemli olduğunu, bu deprem vesilesiyle öğrendik. İşte, inşallah, 
Tapu ve Kadastro, çalışmalarında sıfır hatayı yakaladığı an, ülkemizde, fay hatlarındaki hareketlenmeler, bence, 
sürekli olarak izlenecek, belki, olası tedbirler de alınacaktır diye düşünüyorum. 
 
Değerli arkadaşlar, yine bu manada, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün, ülkemizin üçte ikisinden 
fazlası deprem bölgesidir, fay hattındadır. Benim kendi ilim ve özellikle ilçem, Kuzey Anadolu Fay Hattındadır 
ve yapılan ölçümlemelerde, her birimde, aşağı yukarı-otuz yıllık, 1943'ten bu tarafa, o depremlerden sonra- 50-
60 santimlik ötelemeler ve fay kaymaları tespit edilmiştir.  
 
Şimdi, orman kadastrosu diye bir bela var başımızda. Üç tane çam ağacını kesti diye, insanları, biz, af kapsamına 
bile almıyoruz, orman arazisinden tarla açtı diye af kapsamına almıyoruz o insanları; ama, Boğaziçi'nde SİT 
alanında yağmalananlara da madalya veriyoruz, berat ve sertifikalar veriyoruz. Şimdi, bu manada, o fay 
hattındaki bütün yerleşim yerlerinde benim dikkatimi çeken bir husus var; orman kadastrosu sebebiyle orman 
alanına girilemediği için-sağlam zeminli alanlardır genelde de- mecburen, tarım arazisine, ovalara doğru bir 
yerleşim başladı, sonuçta, işte çürük zeminli yapılaşmalar ve şehirleşme ortaya çıktı.  
 
Uydu jeodezi çalışmasında, inşallah, şunu temenni ediyorum ben; yok olan orman alanları ya da orman vasfını 
kaybetmiş alanların tespit edilerek... İşte, Adapazarı'nda, aylar geçtiği halde, bakın, imara ve yerleşime alan 
açamadık. Niye; envanter yok. Yani, bu envanterin olmadığı ortaya çıktı. Bu suç belediyelerin değil, idarenindir 
ve merkezi idarenindir. İşte, bu çalışmayla, inşallah, orman vasfını kaybetmiş alanların tespitiyle, imara açılacak 
bu sağlam zeminli yerler, hem tarım arazilerini kurtaracak hem de olası depremlerde can ve mal zayiatını 
azaltacaktır diye düşünüyorum.  
 
Değerli arkadaşlar, bir diğer konu; ülkemizde, tarımda verimliliğin ve Avrupa Birliğine üyeliğin arifesinde, tarım 
verimliliğinde bir handikap olan arazi parçalanması ve küçülmesi var.  
 



Şimdi, geçen gün, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Fonunu KİT Komisyonunda görüştük. Değerli arkadaşlar, 
bu Fon, çok gülünç rakamlarla, GAP'ta, sadece Şanlıurfa'da 2 milyon 200 bin dekarda toplulaştırma yapıyor. 
Türkiye'de, sulaması bitmiş, projeleri bitmiş, uygulanan yerlerde arazi toplulaştırmasıyla ilgili çok büyük bir 
envanter var. Konuştuğumuzda, bu Fonun ve Genel Müdürlüğün yetkilileri "bizim bütçemiz, donanımımız ve 
elemanlarımız bunu yapacak güçte değildir" diyor.  
 
İşte, burada hükümetlerimize bir görev düşüyor; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün güçlendirilmesiyle, en 
kısa sürede bunun da tamamlanması lazım. Ben, Tarım Reformu Fonuyla, bu arazi toplulaştırmalarının, yeniden 
dağıtımının, tescilinin ve tapu çalışmalarının bitirileceğini düşünemiyorum. 
 
Onun için, buraya da dikkatlerinizi çektikten sonra, bir diğer konuya geçiyorum değerli arkadaşlar: Yayla ve 
otlak kavgaları, dededen kalma, nesilleri aşındıran, karikatürize edilir bir hale gelmiştir. Bu noktada, inşallah, 
bundan sonra, daha kalıcı ve sonuç alıcı çalışmalar başlar diye düşünüyorum. 
 
Bu noktada, en önemli konulardan biri, kısa adı GIS olan Kent Bilgi Sistemleri konusudur. Bu sonuçları, biz, 
depremde acımasız şekliyle yaşadık arkadaşlar; hangi evde kaç insanın yaşadığını bilemedik, kaç katlı binaların 
olduğunu bilemedik. Belediye arşivinde, imarında üç katlı görünen binaların beş katlı olduğu, bu acımasız 
sonuçlarıyla depremde karşımıza çıktı.  
 
İşte, bu sistemi çok başarıyla uygulayan özel sektör kuruluşları vardır. Eğer, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, iş yükü sebebiyle bunu yapamayacaksa, bu bilgi birikimine ulaşmış özel sektör kuruluşlarına, ben, 
bu noktada görev verilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Bundan sonraki olası birtakım çalışmada, hem Devlet 
İstatistik Enstitüsünün hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Kent Bilgi Sisteminin oluşmasında yerel 
idarelerle beraber yapacağı detaylı bir çalışma, ülkemizde envanter veri tabanının çok sağlam temellere 
oturmasına imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. 
 
… 
 
Yine, bu arada, şunu da ifade etmek istiyorum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili: Bu kuruluşumuzun 
donanımı ve tecrübesi, gerçekten çok fazla; ama, maddî imkanlarının yeterli olmadığını biliyoruz. İşte, bu 
manada, tarım reformuyla ilgili olarak, kadastrosunu çok büyük oranda tamamlamış bölgelerdeki personelin ve 
donanımın, başta GAP olmak üzere, arazi çalışmaları yapılacak, toplulaştırması yapılacak bölgelerde istihdamına 
imkan sağlamalıyız, bu manada fonlar oluşturmalıyız ve maddî finansmanı da sağlamalıyız diye düşünüyorum.  
 
Ayrıca, ben şuna inanıyorum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugünkü geldiği noktada, hem Türkî 
cumhuriyetlerde hem diğer bölgelerde ülkemize döviz kazandırıcı bir konuma gelebilir; ama, önce buna niyet 
etmek lazım, karar vermek lazım, kararlı olmak lazım. Şimdi, bu manada, elbette, uydu teknolojisinin geliştiği 
günümüzde uyduların çok büyük faydası var; ama şu anda, Tapu ve Kadastro’nun elinde, hava fotoğraflarının 
alınmasında kullanacağı bir uçağı var mı, yok mu; merak ediyorum. Yani, bu manada da bilgilendirilirsek, 
memnun olurum. Tapu ve Kadastro-Türkî cumhuriyetler başta olmak üzere, diğer ülkelerden, Kuzey Afrika 
ülkelerinden gelecek; çünkü, bugün, bu manada, özel sektör firması Sudan'da çalışma yapıyor- ülkemize döviz 
kazandırıyor değerli arkadaşlar. İşte, bu manada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetkilerini ve malî 
tablosunu, parasal kaynaklarını güçlendirirsek, döviz tüketen değil, ülke döviz pozisyonuna artı, pozitif katkısı 
olan, döviz kazandıran bir kurum haline getirebileceğimize inanıyorum. 
 
Bütçelerin hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- ANAP Grubu adına ikinci konuşmacı, Ordu Milletvekili Sayın Sefer Koçak; buyurun efendim. 
 
ANAP GRUBU ADINA SEFER KOÇAK (Ordu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizleri 
televizyonları başında izleyen muhterem vatandaşlarımız; şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına saygılarımı 
sunarak sözlerime başlamak istiyorum.  
 
İnsanların toprakla ilişkileri uygarlık tarihiyle başlar. Toprak mülkiyetine ve mülkiyete ilişkin bazı hakların 
kurulmasıyla, bunların kayıtlarına, en ilkel durumlarıyla ilk uygarlıklardan beri rastlanmaktadır.  
 
Kadastro, başlangıçta, toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla, zamanın önemli üretim kaynağı olan 
tarım topraklarında, adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için düzenlenmiş bir kamu hizmetidir. 
Zamanla, taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de kullanılabilecek güvenilir 



bir araç olduğu tespit edilmiş ve bu özelliğinden yararlanılmıştır. Giderek, kadastronun gücü ve yararı artmış ve 
bugün, artık, araziye yönelik her türlü araştırma, planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve 
hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir araç özelliği kazanmıştır.  
 
Özgürlük, eşitlik, güvenlik ve mülkiyet, toplumsal hayatta bireyin mutlak ve vazgeçilmez haklarıdır. Bunlardan, 
mülkiyet hakkıyla toprak mülkiyeti ve kamulaştırmayı da kapsamına alan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, 
Anayasamızın üçüncü bölümünü oluşturmakta ve onun güvencesi altında bulunmaktadır. Anayasanın 36 ncı 
maddesi, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğuna, bu hakların ancak kamu yararına 
sınırlandırılabileceğine ilişkindir. Birey, sahip olduğu malı, başkalarına zarar vermemek şartıyla dilediğince 
kullanabilir. Oysa, yargı organlarındaki davaların çok büyük bir kısmının taşınmaz mal mülkiyetine ya da bu 
hakların kullanılmasına ilişkin olduğu belirlenmiştir.  
 
Öte yandan, ülkemizin, tarım ürünleri yönünden büyük toprak potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Fakat, 
toprak verimli işletilmediği durumlarda, çeşitli ekonomik ve toplumsal sorunlar oluşmaktadır.  
 
Bütün bunlar göz önüne alınarak, taşınmaz mal sınırlarının tespit edilip işaretlenmesi, sahiplerinin belirlenmesi 
ve kayıtlarının tutulması, kısacası kadastronun yapılması gerekir. Böylelikle, anlaşmazlıklardan doğan kavga, 
sürekli kin ve toplumsal gerilimin büyük oranda önüne geçilmiş olur. Ayrıca, altyapı projeleri, toprak ve tarım 
reformu ile imar konularına akılcı uygulama imkanları sağlanmış olur. 
 
Tapu kadastro hizmetleri, devletin en çok önem vermesi gereken işlerin başında yer almaktadır; tarihin her 
döneminde de böyle olmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, ülke kadastro çalışmalarının 
yürütülmesi, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulması gibi çok önemli görevleri vardır. Merkez ve taşra 
teşkilatıyla birlikte 13 500 personeliyle, yılda yaklaşık 10-12 milyon vatandaşımıza hizmet veren, 153 yıllık 
tarihî geçmişi olan, uzmanlık hizmeti yürüten bir kurumdur. 
 
Ülke kalkınmasında özkaynaklarımızın rasyonel kullanımı ve ekonomiye kazandırılması ilke ve hedefleri 
çerçevesinde, tapu ve kadastro bilgilerinin temel altlığı oluşturduğunun bilinciyle, günümüz ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek nitelikte, tapu ve kadastro bilgilerinin yenilenmesi, otomasyonu, güncel tutulması ve kullanıma 
sunulması büyük önem taşımaktadır. 
 
Toprağın parçalandığı her yerde problem ortaya çıkmaktadır; kardeşler kardeşlere küsmektedir. Bütün bu işleri 
çözmenin yolu "hangi toprak parçası kime aittir" sorusuna sağlıklı bir cevap vermekten geçer. Tapunun, 
kadastronun, haritanın yapılması demek, ülkeyi bilmek demektir. Tapu kadastro hizmeti, yaşayan bir hizmettir. 
Kadastronun, toplumun dinamik yapısına paralel özellikte olması gerekmektedir. Hızlı kentleşme ve buna bağlı 
olarak artan toplumsal ihtiyaçlar, tapu ve kadastro bilgilerinin güncel tutulması ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. 
Kadastronun yapılması kadar, yaşatılıp güncel tutulması da önem arz etmektedir. 
 
Özellikle emlak vergileri, su ücretleri, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerin düzenli toplanabilmesi ve 
kaçakların önlenebilmesi açısından, kent bilgi sistemlerinin önemi büyüktür. 
 
Ben, harita mühendisiyim; özel sektörde uzun yıllar çalıştım. Halen, ülkenin, yaklaşık 7 500 harita mühendisi 
bulunmaktadır; 1 300 civarında özel büro mevcuttur. İster kamu kesiminde ister özel sektörde olsun harita, tapu 
ve kadastro sektörünün lokomotif kurumu olarak bilinmektedir.  
 
Bu meslekten biri olarak, sorunları ve çözüm önerilerini sizlere sunmaya çalışacağım. Meslektaşlarımız, 
yıllardır, Parlamentoda sorunlarının yeterince dile getirilmediğini, meslekten bir Parlamenter olmaması 
nedeniyle konuların çok yüzeysel ele alındığını, bütçe görüşmeleri dışında fazla dikkate alınmadıkları gibi bir 
izlenimlerini dile getirmekteydiler. Bu dönem, ilk defa, üç arkadaşımız Parlamentoda yer aldı. Sayın Bakanın 
akademik kişiliklerini de katarak gündeme getirecekleri yasa tekliflerine ve projelere bu dönem gereken önem ve 
destek verilecektir.  
 
Tapu Kadastro Teşkilatında 800'den fazla meslektaşımız görev yapmaktadır. Bir uzmanlık mesleği olan harita, 
tapu ve kadastro sektörü ve teşkilatında bu projeleri yapacak bilgi birikimine sahip elemanlar mevcuttur, 
bulunmaktadır; yeter ki, destek verilsin, bu yönüyle önemsensin ve kamuoyunun gündemine getirilsin. Bu 
dönemde, gerekli desteği bulacak ve çözüme kavuşacaktır. 
 
En başta, mülkiyeti teminat altında tutan bu kurum, belge ve bilgilerin korunması ve yaşatılması için gereken 
bina ve mekana kavuşturulmalıdır. Bütün ilçelerde örgütlenmiş olan bu birim, kaymakamlık binalarının en 
itilmiş köşelerinden kurtarılmalıdır. Hürriyetin ve rejimin teminatı olan bu hizmetin Medenî Kanunda öngörülen 



şekilde özel statüye kavuşturulması gerekmektedir; yani, yeniden yapılandırılması gerekmektedir. İdarî ve malî 
özerkliğe sahip bir statüye kavuşturulmasıyla hizmetin kalitesi yükselecektir. Ülkenin nasıl yönetildiğini en 
belirgin olarak ortaya çıkaran bu kurum ve çalışanlarının sosyal statüleri yükseltilmelidir.  
 
Bu kadar yaygın hizmet birimine gerek olmadığı kanısındayım. Halen, 323 kadastro müdürlüğü, 1 001 tapu sicil 
müdürlüğü mevcuttur; bunların sayıları azaltılmalıdır, iri ve diri müdürlükler oluşturulmalıdır. Kaynaklar, bu 
şeklide daha etkin kullanılabilecektir. 100-125 kadar kadastro müdürlüğü, 500 civarında tapu sicil müdürlüğüyle 
bugünkünden çok daha etkin hizmetler verilebilecektir.  
 
Hızlı bir nüfus artışımız var. Buna karşılık, tarımsal alanlar gittikçe azalıyor. Göç ve çarpık kentleşme, 
geleceğimizi tehdit etmeye başlamıştır. Bu nedenle, kısa ve uzun vadeli planlar yapmak ve bunları uygulamak 
zorundayız. Bu tür planlamaları yapmak için ise, tapu kadastro bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Artık, bunları 
gerçekleştirmeliyiz. Bu yönde, ciddî ve sonuç alıcı adımlar atmalıyız.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, genel bütçeden kendisine verilen ödeneğin 7-8 kat üzerinde gelir getiren bir 
kurumdur. Bütçeden gerekli kaynak ayrılarak bu tür sistemler gerçekleştiğinde elde edilecek yararlar, 
hesaplanması güç boyutlarda olacaktır.  
 
Matematik, en geniş uygulama alanını harita kadastro hizmetlerinde bulmuştur. Bu nedenle, bilgisayar 
uygulamaları çok yaygındır. Artık, özel sektörün yoğun olarak kullandığı elektronik alet, GPS, bilgisayar gibi 
donanımlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yoğun olarak kullanılmalıdır. Bunun için gerekli eleman 
altyapısı ve eğitim sağlanmalıdır.  
 
Yıllardır konuşulan, fakat bir türlü gerçekleşmeyen, kamu sorumluluğu taşıyan lisanslı ölçme bürolarının 
oluşturulması, bu dönemde mutlaka sağlanmalıdır. Tekrar ediyorum: Kamu sorumluluğu taşıyan lisanslı ölçme 
bürolarının oluşturulması, bu dönemde muhakkak hayata geçirilmelidir. Bu düşünce, kadastronun, özel sektörün 
gücünden yararlanmasını ve ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak en önemli adımdır.  
 
3402 sayılı Kadastro Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler bir an önce yapılmalı ve daha sonra kanun 
uygulamaya geçirilmelidir. Komisyonlarda bu yasa tasarısının gerçekleşmesine önem verilmelidir. Birçok 
konuda daha, meslektaşlarımızın somut çözüm önerileri olacaktır. 
 
BAŞKAN- Sayın Koçak, bir dakikanızı rica edeceğim. 
 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna geldik. 
 
Sayın Koçak'ın konuşmasının ve gruplar adına konuşmaların tamamlanmasına kadar sürenin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Buyurun Sayın Koçak. 
 
SEFER KOÇAK (Devamla)- Birçok konuda daha meslektaşlarımızın somut çözüm önerileri olacaktır. Sayın 
Bakanım bu konuda fırsat verirlerse, bunlar bir proje anlayışıyla kendilerine arz edilecektir. 
 
2000 yılı bütçesinin, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor; 2000'li yıllarda bütün dünyada ve ülkemizde 
sevginin, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Üçüncü söz, Hatay Milletvekili Sayın Nuri Tarhan'ın. 
 
Buyurun Sayın Tarhan. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
MHP GRUBU ADINA MEHMET NURİ TARHAN (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 2000 malî yılı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, tarihin her döneminde toprak, insanların en önemli üretim kaynağı olma özelliğini 
korumuştur. İnsanlar, toprağını koruma uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu durum karşısında toprağın 



yönetimini devletler kendileri üstlenmişler ve toprak-insan ilişkilerini kanunlarla disiplin altına almışlardır. 
Ülkemizde de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bünyesinde önemli bir görevi üstlenmiş bir kuruluşumuzdur. 
Dünyada ve ülkemizde tapu kadastronun tarihsel gelişim perspektifine bakıldığında, ilk uygulamalarda temel 
amaç olarak, devletin başlıca üretim aracı olan topraktan adil vergi alınması hedeflenmiştir. Zamanla, özel 
mülkiyet fikrinin yaygınlaşması, giderek sanayi toplumuna geçiş ve beraberinde getirdiği hızlı kentleşme, 
taşınmazların üzerindeki haklarla birlikte devlet güvencesi altına alınması zorunluluğunu getirmiştir. Bu 
zorunluluk, taşınmaz malların konumlarının tespit edilip haritaya aktarılması ve üzerindeki hak ve 
mükellefiyetlerin düzenli bir tapu sicilinde gösterilmesini kapsayan hukuksal kadastro fikrini geliştirmiştir.  
 
Tapu ve kadastro, tarımsal ve endüstriyel kalkınma planlarıyla ilgili çeşitli mühendislik projelerinin hazırlanması 
ve uygulanması, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulmasında en önemli altyapıyı oluşturmaktadır.  
 
Temeli 153 yıl önceye dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmetlerini, ülke çapında yaklaşık 15 000 
personeliyle yürütmektedir. Birçok il ve ilçede, tapu ve kadastro müdürlüklerinin çok mütevazı ortamlarda 
çalıştıkları bilinmektedir.  
 
Bugün kırsalda tüm tapulama işlemlerinin yüzde 88'i, şehir merkezlerinde ise yüzde 99'u bitirilmiştir. Bu 
kurumumuz, 21 inci Yüzyıla girerken tapusuz bir arazi kalmaması için var gücüyle çalışmaktadır. Bu manada 
yapılan ve Devlet Planlama Teşkilatına sunulan projeler vardır.  
 
Tesis kadastrosu çalışmalarını çok kısa zamanda bitirmeyi hedefleyen, bunun için de proje hazırlayan bu 
kurumun her alanda desteklenmesi gerektiğine inanmaktayım. Yukarıda ifade edildiği gibi, tesis kadastrosu 
çalışmalarının artık sonuna yaklaşılmaktadır.  
 
Ancak, kadastrosu tamamlanmış yerlerde yenilenme ve güncelleştirme, sayısallaştırma, otomasyon ve nihayet 
bilgi sistemi zorunlulukları ortaya çıkmaktadır. Buradan çıkan fikir, kadastronun yaşatılmasının, yapılması kadar 
önemli olduğudur.  
 
Bilgi toplumuna geçiş, her alanda olduğu gibi, tapu ve kadastro hizmetlerinde de yeni bir ihtiyacı ortaya 
koymaktadır.  
 
Toprağa ait bilgilere hızlı ulaşım, bu alanda bilgisayar teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanımıyla mümkün 
olacaktır. Bir sistem altında yürütülecek bu çalışmalar, yargının, kamunun, ekonominin ve istatistiğin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.  
 
Artık kurumlar sürekli projeler geliştirmek zorundadır. Ancak, yapılan projelerin süratle hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Bunun da, sağlanacak ödeneğe bağlı olduğu unutulmamalıdır. Proje demek fayda, zaman, 
maliyet ve nitelikli eleman demektir. Bunların sağlanmasıyla, projelerden beklenen sonuç ancak elde edilebilir. 
 
Harita yapan kurum ve kuruluşların koordinasyonunun sağlanması çok önemli bir konudur. Bu sayede 
ülkemizde henüz kadastrosu yapılmamış, haritası çıkarılmamış alanlardaki çalışmalar süratle tamamlanacak; 
diğer taraftan, şu ana kadar tapu ve kadastro hizmetlerinden mahrum kalmış vatandaşlarımızın mülkiyet hakkı 
tapuda tescil edilerek devlet güvencesi altına alınmış olacaktır. Bunun için de, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de, bu sektörün öncüsü olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gerekli kaynak ve yetki 
verilmelidir.  
 
Önemli bir başka konu da, kadastro harici kalmış, bugün, ekonomik değeri büyük rakamlara ulaşmış ve birçok 
ihtiyaca cevap verebilecek tescil ve tespit dışı kalmış alanların süratle tescillerinin sağlanmasıdır.  
 
Değerli milletvekilleri, çok önemli bir konu da, orman köylüsünün durumudur. Orman vasfını yitirerek orman 
dışına çıkarılan alanların kadastroları bir an önce bitirilerek, orman köylüsü tapularına kavuşturulmalıdır; ancak, 
bu konuyla ilgili çeşitli sorunlar vardır. Bir kere, orman alanları Orman Bakanlığının uhdesindedir ve orman 
kadastrosunun yetki alanlarındadır. Buralarda kadastro çalışmaları yapabilmek için, Orman Bakanlığının 
teklifleri ve ortaklaşa çalışmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, orman arazisini işgal eden köylü de, bu tür 
çalışmaları istememektedir; kullandığı orman arazisinin bu yolla elinden alınacağı endişesi vardır. Durum böyle 
olunca, köy muhtarları da böyle bir çalışmayı talep etmiyor. Muhtar talep etmeyince de, mevcut düzenlemeler 
gereği, kadastro çalışmaları yapılamıyor. Sayın Bakanın bu konuyla ilgili çalışmalarını destekliyor, bundan sonra 
da hız kazandıracağına inanıyorum.  
 



Bu arada, kadastro birimlerinde yeni teknolojilerin en iyi şekilde kullanımı, tapu sicil müdürlüklerine modern bir 
anlayış ve görünüm getirilmesi oldukça sevindiricidir.  
 
Tapu kadastro hizmetlerinde hızla artan bilgisayar kullanımı, otomasyon çalışmalarında elde edilen olumlu 
sonuçlar ve kadastro çalışmalarında teknolojinin en son ürünlerinin normal ekipman olarak yerini alması ve 
artık, sayısal kadastro uygulamasına geçilmiş olması çok olumlu gelişmelerdir.  
 
Yılda 12 milyon vatandaşa hizmet veren bu kurumumuz, maalesef, bazen haksız eleştirilere maruz kalmaktadır. 
Çok az da olsa, sorun yaratan, hizmetlerin sunulmasında aksaklık yaratan kişilere fırsat verilmediğini, bir aile 
birliği içerisinde hizmetlerin yürütüldüğünü hepimiz bilmekteyiz.  
 
Hizmetler, yoğun olarak insan emeğine ihtiyaç göstermektedir. Tapu kadastro hizmetleri, hem teknik bakımdan 
hem hukukî bakımdan nitelikli ve deneyimli uzmanlara ihtiyaç göstermektedir. Yetişmiş elemanların nitelikli 
olanları daha iyi ücret alabilecekleri kurumlara ve özel sektöre kaymaktadır.  
 
1 400 birimi, 15 000 civarında personeliyle, yılda yaklaşık 12 milyon vatandaşa hizmet sunan ve sunduğu 
hizmetler açısından "devlete güven" ilkesini temsil eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları, 
Başbakanlıkta çalışan personelin yararlandığı haklardan, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak, hem merkezde 
hem de taşrada aynen yararlandırılmalıdır.  
 
Diğer taraftan, hazırlanan otomasyon projelerinin yaygınlaştırılması, yeniden yapılanmasının sağlanmasıyla, bu 
alanda çok memnuniyet verici sonuçlar elde edilebilecektir. Sayın Bakanımın bu konudaki engin tecrübesi ve 
akademik kişiliğiyle, bu sorunları çözeceğine inanıyorum; yapacağı yasal ve idarî her türlü değişikliğe gerekli 
desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum.  
 
Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün, asrın felaketi olarak ifade edilen 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile 
akabinde meydana gelen 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce depreminin kapsadığı hinterland ve genişliği, oluşan can ve 
mal kaybı unutulacak bir felaket değildir.  
 
Bu felakette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üzerine düşeni fazlasıyla, en kısa zamanda yapmıştır ve 
yapmaya da devam etmektedir. Hasarlı binaların ve mülk sahiplerinin tespiti ile kalıcı ve geçici konutlar için yer 
tespiti hususunda titizlikle çok önemli çalışmalar yapmış ve bunların sonucunu ilgili bakanlığa sunmuştur. 
Bununla da kalmayıp, bu işin sorumluluğunu ve yetkisini üzerinde taşıyan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, 
altyapısını oluşturacağı belge, bilgi ve teknik yardıma devam etmektedir. 
 
Depreme dayanıklı yapıların yapılabileceği arsalar için, Arsa Ofisiyle birlikte Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü arsa üretmektedir.  
 
Bu çalışmalardan dolayı, Sayın Bakan ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanların, bu kürsüden, Yüce 
Türk Milleti adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, başta Sayın Bakanımıza, olmak üzere bütün Tapu ve Kadastro 
personeline çalışmalarında başarılar diliyor; kendilerini bütün projelerinde destekliyor; bütçesinin devletimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni ederek, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KATİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Burhan ORHAN (Bursa) 

 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bozdağ. 
 
Devlet Bakanımız Sayın Şuayip Üşenmez; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar). 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) – Sayın Bakanım, değerli Başkan, değerli milletvekillerim; 
sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum.  



 
Bakanlığıma bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü üzerinde görüşlerini bildiren tüm arkadaşlarıma 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Değerli arkadaşlarım konuları enine boyuna, en ince 
teferruatıyla takdim ettiler, görüşlerini ve eleştirilerini bildirdiler; bunlar, benim için çok kıymetli bilgilerdir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün iki ana görevi vardır; 
birincisi tapu alanında hizmet vermek, ikincisi de kadastro alanında görev vermek. Bu görevleri yürütürken 
hiçbir fedakarlığı göz ardı etmeyen ve geceyi gündüze katmak suretiyle hiçbir mesai mefhumu gözetmeyen tüm 
Tapu ve Kadastro mensuplarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
 
Bu önemli hizmeti verip gelen, tecrübesiyle ve bilgi birikimiyle vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verebilecek 
bir konumda olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve mensupları, gerek merkezde gerek taşrada, 16 bölge 
müdürlüğü, 317 kadastro müdürlüğü ve 1 001 tapu sicil müdürlüğü ve buna bağlı olarak da 15 000 personeliyle 
hizmet vermektedir. Bu hizmeti, yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da seve seve vermekte; Türk 
cumhuriyetlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Arnavutluk'ta, Çin'de, Rusya Federasyonu ve 
Gürcistan'da değerli hizmetler vermekte, protokoller imzalamakta ve hala da bazılarıyla bu görüşmeler 
sürdürülmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve bölge yürütme kurulları ile diğer değerli hizmet verenleri, Devlet 
Planlama Teşkilatımızın kadastro üretimi hususunda öngördüğü ve planladığının üzerinde bir hizmeti 
gerçekleştirmiştir. 
 
1999 yılı itibariyle 5 000 kilometrekarelik bir kadastro üretimi öngörülmesine rağmen, eylül ayı itibariyle 5 120 
kilometrekarelik bir gerçekleşme olup, yıl sonu itibariyle de bu rakamın 7 000 kilometrekareyi bulacağını ümit 
ediyoruz. Ayrıca, tesis kadastrosu üzerinde de değerli çalışmalar var; kırsalda yüzde 83,6'sı gerçekleştirilmiş 
durumda ve şehir merkezlerinde ise bu oran yüzde 99'a ulaşmıştır. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetleri bununla da kalmamış, aynı zamanda, 
Mera Kanununda iyileştirmeler yapmak üzere Tarım Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü ile birtakım 
protokoller imzalanmış ve bu alanda meraların haritaları ve tescilli alanların aplikasyonları yapılmak üzere 
sözleşmeler imzalanmıştır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bununla da kalmamış, deprem bölgesinde büyük hizmetler vermiş, özellikle 
17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde sorumluluğu üzerinde bulunduran Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
altyapı çalışmalarını sağlamak maksadıyla orada enine boyuna çalışmalar yapmıştır. Tamamıyla hasar görmüş ve 
enkaz durumuna gelmiş binaların dışında, ağır hasar görmüş binaları da tespit etmek suretiyle, gerçek malikleri 
ayrı ayrı tespit edilmiş ve onun yanında, yeni yapılacak olan geçici ve yerleşik konutların yapımı hususunda 
arazi tespitinde büyük gayretleri olmuş, büyük tespitleri olmuş ve bu altyapı hizmetini Bayındırlık ve iskan 
Bakanlığımıza sunmuştur.  
 
Ayrıca, afet kadastrosu hususunda yenileme çalışmaları halen sürmekte ve bu çalışmalara ilaveten, ülkemize 
kazandırılan doğalgaz ve petrol boru hatları çevresinde yenileme ve kadastro çalışmaları sürdürülmektedir. 
Bunun küçümsenmeyecek bir rakama ulaşacağını zannediyoruz; bana verilen bilgiye ve bilgim dahilinde yapılan 
hizmetlere göre, 10 000 kilometrekarelik bir alanı ihtiva etmektedir. 
 
Toprağa ilişkin yine birtakım çalışmalar var. Haritalar yapılmakta ve toprağımızın bölünüp parçalanması yerine, 
bütünleştirilmesi konusunda büyük gayretler vardır. Bununla ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızla 
koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürdürülmektedir.  
 
Ayrıca, yerel yönetimlerle ilgili de bizim birtakım çalışmalarımız var; bu yerel yönetimlerin altyapısını 
oluşturacak olan tapu kadastro ve tapu sicil işlerinin yürütülmesinde büyük gayretler, temel veriler oluşturacak 
olan ve değerli konuşmacılarımızın da ifade ettikleri kent bilgi sistemlerinin altyapısını oluşturacak bilgileri 
kendilerine ulaştırmak için gayretlerimiz vardır.  
 
Bir diğeri de, bugün kanunlaştırılması arzu edilen emlak müşavirliği konusudur. Kanunlaştırmak için emlak 
müşavirliği konusunda çalışmalarımız var. Taslak kanun, reform niteliği taşıyacaktır ve gerçekten, ilgililere 
büyük bir yardım sağlayacağını umuyoruz. 
 
Tabiidir ki, Tapu ve Kadastronun elinde 2 tane uçağı vardır ve bu uçaklar hava fotoğrafları çekmekte ve detay 
haritaların yapımında bu fotoğraflardan istifade edilmektedir.  



 
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu gayeyle çalışmalarını 
sürdürmekte ve otomasyona geçiş projelerini uygulamaya koymaktadır. Bu çalışmalara, Bakanlığım döneminde 
gerekli önem ve destek verilmeye devam edilecektir.  
 
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.  
 
 
BAŞKAN- Sayın Güven, buyurun efendim. 
 
Son soru sanıyorum Sayın Güven'in olacak; çünkü, süre yeterli olmayabilir. 
 
TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Devlet Bakanından tapu kadastroyla ilgili bir 
soru sormak istiyorum.  
 
1940'lardan başlayarak Türkiye kadastrosu yapılmaya başlanmıştır, gerek şehir gerek köy kadastroları; ama, 
biraz evvel Sayın Bakan beyanında yüzde 46 oranında bir gerçekleşme olduğunu ifade buyurdular. Oysa, 
Türkiye'de bir sistem oluşturulmadığı için herhalde bu gecikiyor. Evvela şeritle başlayan ölçüm takometreye, 
takometreden tekrar bilgisayar dönemine kadar geçen bir süreç içinde neden bir süre verilerek Türkiye 
kadastrosu tamamlanmamıştır ve hangi süre içinde tamamlanacağını, gerçekleşeceğini bilmek istiyorum; çünkü, 
özellikle orman köylerinin kadastrosu yapılmadığı sürece, oradaki gecikme, Türkiye'de belirli kesime de sirayet 
etmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de 1980'li yıllarda otomasyona geçmişlerdi; fakat, ben, Adalet Bakanlığında adlî 
sicili otomasyona geçirirken, oraları da gezmiştim, gördüğüm şuydu: Maaş bordroları hazırlanıyordu bu 
otomasyonda, onun dışında bir işlem yapılmaz hale gelmişti. Peki bugüne kadar geçen ondokuz yıl içinde veya 
yirmi yıl içinde otomasyona geçirmede neden gecikilmiştir veya gerçekleşme oranı nedir; onu sormak istiyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 606 190 000 000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi  

44 693 810 000 000 

 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

377 000 000 000 

 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 56 677 000 000 000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 25 357 517 000 000 
Toplam Harcama 24 896 530 229 000 
İptal Edilen Ödenek 662 510 399 000 
Ödenek Dışı Harcama 201 523 628 000 

 
BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

14 Aralık 2000 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KATİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 
 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
]. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Komisyon?.. Hazır. 
 
Hükümet?.. Hazır. 
 
Sayın milletvekilleri, daha evvel de arz edildiği veçhile, 30.11.2000 tarihli 23 üncü Birleşimde alınan karar 
gereğince, sözlü soruların sorulması ve cevapları için 20 dakikalık süre tahsis edilmiştir. Sözlü soruların 
gerekçesiz olarak sorulması esastır. Soru talebinde bulunacak sayın milletvekillerinin söz isteme butonlarını ve 
elektronik cihazlarını kullanmaları rica olunur. Mümkün mertebe sözlü sorular 10 dakika içerisinde sorulacak ve 
cevaplar da 10 dakika içerisinde verilecektir.  
 
Şimdi, beşinci turda söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
 
Gruplar adına söz talebinde bulunanlar: Doğru Yol Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın Ayfer Yılmaz, 
Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya; Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Azmi 
Ateş, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat, Erzurum Milletvekili Sayın Fahrettin Kukaracı; Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Mehmet Ceylan, Bursa Milletvekili Sayın Burhan Orhan, 
İçel Milletvekili Sayın Hidayet Kılınç, Kayseri Milletvekili Sayın Sadık Yakut; Demokratik Sol Parti Grubu 
adına, Bursa Milletvekili Sayın Fahrettin Gülener, İçel Milletvekili Sayın Akif Serin, Antalya Milletvekili Sayın 
Mustafa Vural, Bursa Milletvekili Sayın Ali Arabacı; Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 
Aydın Ayaydın, Ordu Milletvekili Sayın Sefer Koçak. 
 
Şahısları adına; lehinde, Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; aleyhinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genç. 
 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, konuşma süresi, gruplar adına süre 30'ar dakika, şahısları adına ise 10'ar 
dakika. 
 
30 dakikalık süre sonundaki topluca toparlama ve uzatma için vermekte olduğumuz süreyi, şahıslara, gruplar için 
tahsis edilen sürelerden sonra kullandıracağım; bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 
 
 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci söz, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya'ya ait. 
 
Buyurun Sayın Gözlükaya.(DYP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz 15 dakika efendim. 



 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesiyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz aldım, hepinize 
en derin saygılarımı sunuyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geldik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine. Bu bütçemiz de, 
maalesef, zayıf. Zayıf; fakat yüz otuz yıllık bir geleneği olan bu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü içerisinde 
birtakım olaylarda var. Bunları, kısaca arz etmek istiyorum. 
 
Bildiğiniz üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, mülkiyet hakkını kuran, koruyan ve mülkiyet 
değişiklikleriyle ilgili her türlü işlemi yürütmekle görevli olan bir kurumumuzdur; çok önemli bir kurumdur. Bu 
kurum, aynen yargı gibi, işlevlerinde bağımsız olması gereken bir kurumdur. Bu kurumda görev yapanların 
ehliyet, liyakat ve tarafsızlıklarını ön planda tutmaları gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, bunların bağımsız olması 
lazım; yani, baskı altında bu görevler yapılırsa değişik yollara gider, maddî ve manevî birtakım sıkıntılara duçar 
olunabilir. Bu bakımdan, bu kurum üzerinde hassasiyetle durmak gerektiğini ve bu yönde eğitim almış insanları 
bu görevlere getirmek gerektiğini ifade ediyorum.  
 
Bugün, Türkiye'de tapu-kadastro çalışmaları, kadastrasyon çalışmaları istediğimiz şekilde bitmiş midir; maalesef 
bitmemiştir; ama, bitmesi için, mutlaka gayret sarf edilmesi lazım. Çünkü dava adedinin azalması ve adliyenin 
rahatlaması, bir bakıma kadastrasyonun bitmesine bağlıdır. 
 
Şimdi, 22 adet bölge müdürlüğü, 330 adet kadastro müdürlüğü ve 1 000'i aşkın tapu sicil müdürlüğü olan bu 
teşekkül, bilimsel çalışma, yeniden yapılanma ve kamu yararına birtakım projeler yapması gerekirken, projeler 
geliştirmesi gerekirken, maalesef, iki yıldan bu yana, yani bu hükümet işbaşına geldiğinden bu yana birtakım 
sıkıntılar yaşamaktadır. Bir buçuk iki yıldır, bu kurumda, özellikle personelle ilgili çok büyük sıkıntılar vardır. 
Sayın Bakana saygımız var; ama bizim tespit ettiğimiz icraatlarını takdir etmemiz mümkün değil. Biraz önce 
söylediğim gibi, Tapu ve Kadastro, yüz otuz yıllık bir kurum. Bu kurumun özellikleri var; burada, bir nevi 
mütehassıslar görev yapıyor. Bu kurumun başına gelenler, her zaman, bu kurumdan yetişmiş, gerçekten bu işi 
bilen insanlardan teşekkül ediyordu; ama, gelin görün ki, Sayın Bakan işbaşına geldiğinden itibaren, buraya, hiç 
tapu kadastroyla ilgisi olmayan bir jeoloji mühendisini genel müdür yapmış. Bu, tabii, ilk defa olan bir olay. 
Bunun dışında-sadece genel müdürle kalınsa iyi- genel müdür yardımcılarının, ikisi hariç, hepsi değiştirilmiş; 
daire başkanları değiştirilmiş ve bugün, son tespitlere göre, 1 040'a yakın memur ve müdürden bazıları 
görevlerinden alınmış, bazıları da yer değiştirmiş.  
 
Nedir buradaki amaç; herhalde, bu arkadaşlarımız ehliyetsizdir, bu arkadaşlar görev yapmıyor gibi düşüncelerle 
mi, bunların yerleri değiştirildi acaba; bilmiyoruz. Sadece, Sayın Bakanın bir lafı var; diyor ki "çürük Kozları 
temizliyoruz." Yani, bu camiada yaşayan 20 000'e yakın personelin hepsi mi çürük Koz ve bu çürüklük nereden 
geliyor; bunu, Sayın Bakanın açıklaması lazım. Yoksa, sadece, kendi yandaşlarını belli görevlere getirmek için, 
birtakım iftiraların atılmasına gerek yoktur diye düşünüyoruz. Bu kurumda, insanların onuru, çalışanların onuru 
rencide edilmiştir. Bunun, Sayın Bakana yakışmadığını ifade etmek istiyorum. 
 
Ayrıca, bu kurumda, yıllarca, harita mühendisleri ve kadastro mühendislerinin, yapılan bazı işlemlerle, 
geliştirilen projelerle ilgili olarak, inceleme ve en azından bir onay gibi bir yetkisi varken-kanun nedir, ne 
değildir bilmiyorum; Sayın Bakan, inşallah açıklarlar- maalesef, Sayın Bakan geldikten sonra, bu yetki, 
bunlardan alınmıştır. Bize göre, bu, teknik açıdan ve işlerin düzenli yürümesi bakımından, önemli bir sorundur.  
 
Burada söylemek istemezdim; ama, bir hususu da not olarak almışız; o da şu: Bazı kitaplar basılıyor, herhalde 
tapu ve kadastroyla ilgili olarak; fakat, bu kitapları personelin alma mecburiyeti var mı Sayın Bakanım? Birkaç 
müfettiş veya görevlinin yazdığı bu kitapların, belli fiyatlarla, özel kazanç için, bütün müdürlüklere gerekli 
talimat verilerek alınması mecburiyetini nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Bu hususta bir 
açıklama yapmanızı ve bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. 
 
Ayrıca, depremle ilgili olarak Dünya Bankasından birtakım yardımlar gelmiştir. Bu yardımların nasıl 
kullanılacağı hakkında bilgi sahibi değiliz; ama, bu yardımlarla ilgili, bu parasal olaylarla ilgili yetkililerin 
değiştirildiğine şahit olduk; daha doğrusu, bu söyleniyor. Bu hususta da, Sayın Bakanımız, aydınlatıcı-ki, bu 
gelen para milyon dolarlarla ifade ediliyor- bir açıklama yaparlarsa, memnun olacağımızı ifade ediyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, bu kurum, çok önemli bir kurumdur dedik.  Eğer, bu kurumdaki tahribat, personel 
tahribatı, bugünkü gibi devam edecek olursa, burada çalışan insanlar hiçbir şekilde güven içerisinde olmazlar. 
Geçenlerde bir müfettişlik sınavı yapıldı... 



 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Gözlükaya, lütfen toparlar mısınız. Süreniz bitti, 1 dakika ek süre veriyorum. 
 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
 
Bu sınavda kazananlar belli oldu, komisyon kesin sonucu ilan etti; ama, her ne hikmetse, iptal edildi. Söylentiler 
doğru mu, bilmiyorum; yine, Sayın Bakanımızın fikriyatından bir kişinin evladı bu müfettişlik imtihanını 
kazanamadığı için,  bir nevi partizanlık anlayışıyla, bunun iptal edildiği yönünde duyumlar vardır. Bu hususta da 
ciddî bir açıklama yaparlarsa memnun olacağımızı ifade ediyorum. 
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi az. 20 000 personeli var. 65 trilyon liraya 
yakın bir bütçesi var; ama 4 trilyon liralık bir yatırım ödeneği var. Bu kadar cüzi yatırım ödeneği olan bir 
kurumun, kadastrasyonu ve gerekli çağdaşlaşma ve yenileşmeyi yapması mümkün değildir diyorum.  
 
Bu bütçemizin de hayırlı olmasını diliyorum; ama, buranın, bu kurumun, partizanlıktan uzak yönetilmesini, 
ısrarla ve tekraren söylüyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına üçüncü konuşma, İçel Milletvekili Sayın Hidayet Kılınç'a 
aittir. 
 
Buyurun efendim. 
 
MHP GRUBU ADINA HİDAYET KILINÇ (İçel)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.  
 
Hafta başında hain bir saldırı neticesinde hayatlarını kaybeden polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine 
başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum.  
 
Yüzelliüç yıllık köklü bir mazisi bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul mülkiyetinin ve ona 
bağlı hakların teminatı olan tapu sicillerini genel güveni sağlayıcı nitelikte devletin sorumluluğu altında tutmakla 
görevlidir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gördüğü hizmetin özelliği bakımından, tarafsız olup, gayrimenkule ilişkin 
akit ve tescil işlemlerini düzenli, zamanında, tarafların güvenini sağlayıcı biçimde yerine getirmektedir.  
 
Medenî Kanunun 917 nci maddesi hükmüyle, devletin, tapu sicillerinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan 
doğrudan doğruya sorumlu olacağı ve zarara kusuruyla sebebiyet vermiş Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
personeline rücu edebilme hakkının mevcudiyeti belirtilmiştir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, her türlü bütçe yoksunluğuna, ücret yetersizliğine, araç, donanım ve 
personel yetmezliğine karşın özveriyle hizmet vermektedir. Yine bu hizmet anlayışıyla, yıllık plan ve program 
hedeflerinin üzerinde hizmet vermekte ve üretim yapmaktadır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, gelişen Türkiye'nin her türlü altyapı ve üstyapı çalışmalarında mutlaka 
katkısı vardır; çünkü, toprağa bağlı her türlü yatırımın temelinde kadastro çalışmaları yer almaktadır.  
 
Bitirilmesine az bir süreç kalan telsiz kadastrosunun güncel hale getirilmesi, eskiyen planların yenilenmesi işi de 
bu Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. Bu nedenle, tapu ve kadastro çalışmalarına bitti gözüyle bakmamak 
lazımdır. Yenileme ve güncelleme hizmetleri çok önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, gelecek yıllara ait olan programlarına destek verilmelidir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin 
kullanımında çok istekli görülen bu kuruma, bilgi işlem sistemlerinin kurulmasını sağlayıcı destek verilmelidir. 
Çünkü, tapu sicillerinin ve kadastro planlarının sözel ve sayısal bilgilerinin ülke genelinde bilgisayar ortamında 
depolanmasıyla kullanıma sunulması, bu alanda hizmetin daha süratli ve ekonomik sunulmasına yol açacaktır. 
Bu amaçla, ihale aşamasında olan, Dünya Bankası destekli (MERNİS) Marmara Depremi Arazi Bilgi Sistemi 
Projesi ile kurumun, kıt kaynaklarıyla son bir yıl içerisinde başlatmış olduğu Tapu Kadastro Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) Projesi çok büyük önem arz etmekte olup bu projeleri başlatan Sayın Bakana ve ekibine ülkem adına 



teşekkür ederim; ancak, bu projelerin tamamlanması için belirli bir miktarda maddî kaynağa ihtiyacı olan Genel 
Müdürlüğün bu konuda desteklenmesi şarttır diyorum.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, uluslararası ilişkilerimiz açısından 
özel önem verdiğimiz Türk cumhuriyetleriyle ilgili çalışmalara da hız vermiştir. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde kadastro çalışmaları hızla devam etmekte, teknik elemanlar sürekli olarak burada istihdam 
edilmektedir; ancak, maddî imkanların sağlanması halinde Kıbrıs'ın kadastrosu tamamlanacak, millî ve manevî 
önemi tartışmasız olan bu toprakların teknik ve hukukî durumu net olarak ortaya konulacaktır. 
 
Ayrıca, Ortaasya'da yer alan, kan ve kültürel bağlarımız bulunan Türk devletlerinde, özellikle komünizm 
sonrasında özel mülkiyete geçmeleri sırasında Türkiye Cumhuriyetinin mülkiyet ve sicil sisteminin öncülüğüne 
ve modelliğine ihtiyaç bulunduğu açıktır. Şu ana kadar Ortaasya Türk cumhuriyetlerinde bu amaca yönelik 
olarak yapılan çalışmalar turistik gezi faaliyeti kapsamı dışına pek çıkmamıştır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, teknik donanım ve yetişmiş personel itibariyle bu işin üstesinden gelebilecek durumdadır. 
Yetkililerden istediğimiz ise, ciddî olarak bu konuya eğilmeleri, kan ve kültürel bağımızın sistem ve hukuk 
açısından da tesisi ve gelişimi sağlanmalıdır diyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün acil ihtiyaç duyduğu mevzuat 
çalışmaları ve personelinin birtakım sıkıntıları da bulunmaktadır. Bu konular çok büyük  aciliyet taşımaktadır; 
şöyle ki: 3402 sayılı Kadastro Kanununda, yetmezliklerin giderilebilmesi için, bu kanunda bazı maddeleri 
değiştiren bir değişiklik tasarısı, hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe-tali- Komisyonundan 
geçmiştir. Bu kanun tasarısı, kurumun faaliyetleri açısından çok büyük önem arz etmekte olup, bir an önce Genel 
Kurula indirilmesi ve sonuçlandırılması lazımdır diyorum. 
 
Emlak müşavirliği ve emlak komisyonculuğu müessesesinin yasal statüye kavuşturulmasıyla ilgili çalışma 
taslağının acil olarak sonuçlandırılmasıyla, arazi mafyası ve sahtecilik gibi, her gün bir yenisine şahit olduğumuz 
çarpıklıklar bir ölçüde sona erdirilecektir. 
 
Kentsel alandaki şehircilik, imar, altyapı, üstyapı planlamalarının yapılabilmesiyle ve kırsal alanlardaki tarım 
arazisinin toprak ve tarım reformuyla düzenlenebilmesiyle ilgili etkinlik ve verimliliğin artırılması, 
kredilendirilebilmesi, kadastro hizmetlerinin gerçekleşmesine bağlıdır. 
 
Kurum olarak büyük bir özveriyle tapu ve kadastro hizmetlerini yürüten personelin özlük haklarının da mutlaka 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrası 
uyarınca verilen aylık ödeneği artırmak; yanödeme ve özel hizmet kararnamesinde yer alan tapu sicil 
elemanlarının yerlerinin değiştirilerek, aynı kararnamedeki kurum listesine alınmasıyla yanödeme ve özel hizmet 
tazminatlarını artırmak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalışan personele ödenen fazla 
çalışma ücretlerini, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışanlara ödenen miktar düzeyine çıkarmak gerekir. 
Hepsinden önemlisi, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olmasına rağmen, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü çalışanlarının döner sermayeden pay almaması çarpıklığına son verilmesi, döner sermaye 
çalışmalarında yer alan personele pay ödenmesi zorunludur ve hakkaniyet gereğidir diyorum. Ancak bu şekilde, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gelecek yıllara ait olan programlarına destek vermek, personelini malî 
yönden güçlendirmek suretiyle, daha kaliteli ve verimli hizmet vermesini sağlayabiliriz diyorum. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Kılınç, lütfen toparlayınız. 
 
HİDAYET KILIÇ (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 57 nci hükümetin en önemli gündemi olan 
yolsuzluklarla mücadele kapsamında, yüz elli üç yıllık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarihinde ilk kez 
geniş kapsamlı rotasyon uygulaması başlatan Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekilde, on sekiz yirmi 
yıldır aynı yerde görev yapan, kimsenin yerinden oynatamadığı, verimi ve heyecanı azalan, adları bazı 
dedikodularla anılan kişiler rotasyona tabi tutularak, kurumda yeni bir hizmet ve fazilet anlayışı tesis edilmiştir. 
 
Bu vesileyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder, 2001 mali yılı bütçesinin hayırlı 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 



Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 

KATİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 
 
 
BAŞKAN- Komisyon ve hükümet hazır. 
 
Hatırlanacağı üzere, Demokratik Sol Parti Grubu adına ilk konuşmacı olan Sayın Gülener konuşmasını 
tamamlamıştı. Şimdi, söz sırası, aynı parti grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Mustafa Vural'da. 
 
Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz 7 dakika. 
 
DSP GRUBU ADINA MUSTAFA VURAL (Antalya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol 
Parti Grubu adına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Konuşmama başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devletidir. Ülkemizde taşınmaz mal mülkiyeti Anayasa ve yasalarla 
koruma altına alınmış, kutsal bir haktır. Bir hakkın korunabilmesi ve kullanılabilmesinin temel şartı, sınırlarının 
belirlenmiş olmasıdır. Ülkemizde Medenî Kanunla belirlenen aynî hakların varlığı tapu siciliyle belirlenirken, 
nitelikleri de kadastroyla tespit edilmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemiz tesis kadastrosunu yaparak, modern tapu sicilini oluşturmak, 
taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerini yürütmek, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu 
sicilini düzenli olarak tutmak, tapu sicilinin emniyetini sağlamak gibi görevleri yerine getirmek amacıyla 3045 
sayılı Teşkilat Yasasına uygun olarak kurulmuştur. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz genelinde kırsal alanların yüzde 84,2'sinin, kentsel alanların hemen 
hemen tamamının yüzde 99,9'unun tesis kadastrosu tamamlanmış durumdadır. Eylül 2000 sonu itibariyle, tesis 
kadastrosu yapılmamış köy ve mahalle sayısı 11 458'dir. Bunun nedeni ise, çoğunun ormanla ilişkili olması,  
kadastro yapımına isteksizlik ve çeşitli olanaksızlıklardır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, gelişen Türkiye'nin her türlü alt ve üst yapı çalışmalarındaki katkısı 
şüphesizdir; çünkü, toprağa bağlı her türlü yatırımın temelinde, kadastro çalışmaları yer almaktadır. Bitirilmekte 
olan tesis kadastrosunun güncel hale getirilmesi, eskiyen planların yenilenmesi işi de, bu Genel Müdürlüğün 
görevleri arasındadır. Bu nedenle, kadastro çalışmaları bitmez.  
 
Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gelecek yıllara ait plan ve programlarına destek 
verilmelidir. Özellikle, tapu sicillerinin ve kadastral planların sözel ve sayısal bilgilerinin ülke genelinde 
bilgisayar ortamında depolanmasına ve bu alanda hizmetin daha süratli ve ekonomik olarak sunulmasına katkısı 
da düşünülerek, bu kurumun kısa adı "TAKBİS" olan bilgi işlem sistemlerini kurma çabaları mutlaka 
desteklenmelidir. 
 
Diğer taraftan, Dünya Bankası kredisiyle yürütülen bir önemli proje de, kısaca "MERLİS" adını taşıyan Marmara 
Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi Projesidir. Yalova, İzmit ve Sakarya illerini kapsayan bu projeyle, deprem 
sonrası durumu yansıtan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması, tapu kayıtları ve haritaların 
güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi, bunların bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve 
kullanıma sunulması, deprem bölgesinin acil yeniden yapılandırılmasına yönelik gereksinme duyulan kadastral 
bilgilerin oluşturulması, deprem sırasında tektonik hareketler sonucunda oluşan duruma göre kadastral verilerin 
yenilenmesi sağlanacaktır. Bu projeye de gereken destek verilmelidir. 
 
Bu proje çalışmalarının yanı sıra, mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Örneğin, 
3402 sayılı Kadastro Kanununda, yetmezliklerin giderilmesine, emlak müşavirliği ve emlak komisyonculuğu 
müessesesinin yasal statüye kavuşturulmasına, kamu sorumluluğu taşıyan lisanslı ölçme bürolarının 
oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler son aşamaya gelmiştir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, önemli bir ekonomik süreçten geçmektedir. Hem enflasyonla 
kıyasıya mücadele etmek hem de sağlam bir kamu maliyesine kavuşmak için, 57 nci hükümet, üç yıllık 
ekonomik istikrar programı uygulamaktadır. Pek çok kurumumuz gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 



de bütçe yoksunluğuna, çalışanlarının ücret yetersizliğine, araç ve donanım yetmezliğine karşın özveriyle 
çalıştıklarını biliyorum. 57 nci hükümetin inançla ve inatla uyguladığı istikrar programının amacı, işte bu haklı 
istekleri, enflasyonu da yok ederek karşılamaktır.  
 
Bu içten düşüncelerimle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001 yılı bütçesinin, Genel Müdürlüğe, 
sektöre ve ulusumuza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Şimdi, hükümet adına, Sayın Devlet Bakanları, bu dört bütçeyle ilgili olarak görüşlerini 
açıklayacaklar. 
 
Önce, Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Eşit mi kullanacaksınız efendim süreleri? 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Evet. 
 
BAŞKAN- Süreniz 15 dakika, buyurun. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan evvel, pusu kurularak hunharca şehit edilen polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum; kederli 
ailelerine ve polis teşkilatımıza da sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz bizim gönlümüzde daima 
yaşayacaktır. Onlar, bizim manevî sevgililerimizdir. Onların, uğruna can verdikleri bu vatan toprakları, asla 
bölünmeyecektir. Şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecektir. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Ayrıca, Yüce Heyetinizin ve bizleri ekranları başında dinleyen Yüce Milletimizin ramazanını, müteakiben de 
bayramlarını tebrik ediyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, Bakanlığıma bağlı Danıştay Başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri 
üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere ve değerli konuşmacıların görüşlerine cevap maksadını teşkil eden 
konuşmamı yapmak üzere huzurunuzdayım.  
 
… 
 
Diğer kurumumuz olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, gerçekten bilgi ve tecrübeye sahip, köklü bir 
kurumumuzdur ve yılda 12 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. Bu hizmetlerinin başında, 3 milyon tapu 
işlemi ve 1 milyon parsel kadastrosu işlemleri yapmaktadır.  
 
Tabiidir ki, kendi bünyesinde ve organizasyonu gereği, bu işlemleri, birebir, vatandaşla karşı karşıya gelmek 
suretiyle yaparken, kendi organizasyonunu, bölge müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri ve kadastro 
müdürlükleriyle gerçekleştirmektedir.  
 
Yine, sayı itibariyle ve Türkiye'de yaptığı görev itibariyle değerlendirildiğinde, karşılaştırıldığında, hakikaten, 
personel ihtiyacı had safhadadır. Açık olan bu kadrolarına yeni personel verildiği takdirde, bu hizmetlerin, daha 
verimli, daha kaliteli ve nitelikli bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.  
 
Sonra, bütçe itibariyle de, yıllar itibariyle değerlendirildiği, bakıldığı zaman, yapılan işlere göre çok küçük 
rakamlarla ifade edilecek bir bütçe payı ayrılmaktadır; ancak, ne var ki, bu köklü kuruluşumuz kendi bünyesinde 
oluşturduğu döner sermaye kurumuyla ve kazandığı harçlarla, devlet bütçesinden ayrılan payın üç, dört katına 
yakın bir para kazanmaktadır. Gerek araç-gereç, gerekse diğer hizmetlerin sağlanmasında döner sermaye payları 
çok etkin bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü ve hedef olarak seçtiği 
tapu kadastro hizmetlerinin üzerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet vermektedir, hedefin üzerine 
çıkmaktadır. Tabiîdir ki, kaynağını döner sermaye harçlarından karşılamaktadır ve hizmet üretirken, kadastro 
hizmetleri üretirken, kırsalda yüzde 85.6, şehir merkezlerinde yüzde 99.9 neredeyse yüzde 100'e varan bir 
gerçekleştirme oranı bize sunulmaktadır. 
 
Bütçe artışlarına baktığınız zaman, geçmiş yıllarla günümüz bütçesine bakıldığı zaman çok mütevazı bir artıştır, 
yüzde 8'ler civarındadır. 
 



Bütün bunları, tabiidir ki, kendi bünyesinde oluşturduğu yetkin, salahiyetli ve o kadar da tecrübe sahibi 
kadrosuyla bu hizmetleri gerçekleştirmektedir. Huzurunuzda Tapu Kadastronun fedakarane çalışan, bilgili, 
tecrübeli personeline teşekkür ediyorum.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, sadece yurtiçi hizmetleri yürütmekle kalmamakta, aynı zamanda, kan 
kardeşimiz ve tarih birliğimiz olan Türk cumhuriyetlerine de rehberlik yapmaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan; hatta, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hem araç-gereç 
hem de bilgi teknoloji açısından hizmet vermektedir. Nitekim, yeni kurulan Türk cumhuriyetleri ile mutabakat 
protokolları imzalamış, bu protokollar çerçevesi içerisinde kendine düşeni yapma gayreti göstermektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, hiç şüphe yok ki, çağımız bilgi çağı, teknoloji çağı ve insan kaynaklarımızı çok iyi 
kullanma çağıdır. Bu anlayışla, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bilgi sistemi çerçevesi içerisinde kendisinin 
yetki alanına giren konularda gayretlerini gösterirken yeni yeni projelere de imza atmıştır. Bu, Tapu Kadastronun 
tarihinde bir yeniliktir, bir reformdur. Bunların başında MERLİS Projesi, Dünya Bankası kaynaklı; ama, mahdut 
bir miktarda para destekli. Tamamıyla, hizmeti, teknik açıdan ve bilgi açısından Tapu Kadastro kaynaklı olmak 
üzere bir MERLİS Projesini gerçekleştirme peşindedir.  
 
Hepimizi üzen, Marmara depremi olarak, Düzce depremi olarak bilinen, bir daha olmasını arzu etmediğimiz, 
milletimizi kedere boğan bu yer hareketleriyle, gerçekten, arazi sınırları ve mülkiyet sınırları değişmiştir. 
Mutlaka buraya el atılmalıydı. İşte biz de acil olarak oraya el attık. 3 vilayeti kapsayan, tamamıyla Tapu 
Kadastronun emeğiyle gerçekleştirilecek olan MERLİS Projesini gerçekleştirme yolunda büyük gayretlerimiz 
vardır.  
 
Ayrıca, bu da yetmiyor, arazi bilgi sistemini, tamamıyla, teknolojinin getirdiği bilgisayara, onun hafızasına 
aktarmak için büyük gayretler vardır. İşte, Marmara Bölgesindeki bütün arazi bilgileri, bilgisayar ortamına 
girmiştir.  
 
TAKBİS Projesi ise, bizatihi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinin bir ürünüdür ve onun hafızasından 
kaynaklanan bir projedir. Bu, tapu kadastro arazi bilgi sistemini, tamamıyla, bilgisayar ortamına aktarmak ve 
ülkemizin belli yerlerini pilot bölge seçmek suretiyle, tüm ülkeye, zaman içerisinde-dört yıllık bir periyot 
içerisinde- yaymak suretiyle, düğmeye bastığımız zaman, her türlü bilgiyi alabileceğimiz otomasyona geçiş 
projesidir; bu çalışmalar da başlatılmıştır. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde, bunlar, bir bir uygulamaya 
konulacaktır.  
 
Değerli milletvekilleri, özet olarak söylemek istersem, ülkemizde, her yönüyle, saygınlık kazanan köklü bir 
kuruluş olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bu kısa zaman içerisinde, kendini yenilemek, çağa uygun bir hale 
gelmek ve bilgi, teknoloji çağına uygun bir yapıya kavuşmak için, yeniden yapılanma planını, projesini 
uygulama peşindedir.  
 
Birincisi, mevzuat açısından çok hazırlıklarımız var; bir kısmını hazırlamak suretiyle, Yüce Meclise taşımak 
gayretindeyiz; hatta, bazıları, Yüce Meclisimizin gündemindedir.  
 
Diğer; biraz evvel söylediğim gibi, otomasyon çalışmalarıdır.  
 
Sonra, personelin meslek içi eğitimi... Hiç şüphe yok ki, çağ değişiyor; bilgi çağında yeni yeni gelişmeler oluyor. 
Bu çağa ayak uydurabilmemiz için, çağın gereklerine uygun bir şekilde, personelimizin, zaman içerisinde, belli 
gruplar halinde, belli statüler çerçevesi içerisinde, meslek içi eğitimine ağırlık verilmektedir.  
 
Sonra, bir diğeri reform niteliğinde olan rotasyon projemizdir. Türkiye, beş bölgeye ayrılmıştır. Tıpkı, hakimler, 
savcılar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi, bu beş bölgenin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, 
gelişmesi ve büyük merkezlere uzaklığı yakınlığı dikkate alınmak suretiyle, beş bölgeye ayrılan Türkiye'de, 
herkese, belli zaman dilimleri içerisinde her bölgede kalma şartı getirilmek suretiyle, yetişmiş insanların, belli 
şehir merkezlerinde, büyük şehir merkezlerinde birikme ve yığılmasının yanında, hizmet bekleyen diğer 
bölgelerimize gönderilmeleri konusunda bir reform hareketidir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen, toparlar mısınız. 
 



DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Devamla)- Bundan hiç kimse alınmasın. Kimsenin gözüne, kaşına ya 
da siyasî görüşüne göre bu yapılmamaktadır. Atamalar bundan sonra devam edecektir; şimdi, müdürlük ve onun 
yanında, muavinlik seviyesindedir; bütün personeli kapsayacaktır. 
 
Bunun birçok sebebi var; ama asıl olan, tabiidir ki, hizmet bekleyen bölgelerimize personel temini; ayrıca, haklı 
yahut da haksız, bu kurumun üzerine düşürülmek istenen gölgeleri bertaraf etmek içindir. O yüzden, bunu 
gerçekleştireceğiz ve bu konuda da hiç taviz vermiyoruz, vermemeye de kararlıyız. 
 
Burada, atamalar yapılmıştır, birçok talepler gelmiştir. Onlara, tabii, saygıyla cevaplar verilmiştir; ama, 
yaptığımız icraat değiştirilmemiştir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Devamla)- Sayın Başkan, bağlayacağım. 
 
BAŞKAN- Efendim, son cümleniz için mikrofonu açıyorum. Aksi takdirde, Sayın Toskay'ın süresinden intikal 
edecek. 
 
Buyurun efendim. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Devamla)- Tamam efendim. 
 
Diğer bir husus da, atama yapılırken, liyakat, ehliyet, bilgiye önem verilmektedir. Bu merkezde de böyle 
olmaktadır, taşrada da böyle olmaktadır. Çünkü, hizmet, kalite istiyor. Benim vatandaşım, herhangi bir 
yolsuzluğa bulaşmadan hizmet istiyor. O da bizim görevimiz diye düşünüyorum ve bu anlayışla, kesinlikle ve 
kesinlikle siyasî bir yapılanmanın değil; hakka, adalete ve büyük milletimizin ihtiyaçlarına göre yeniden 
yapılanma gerçekleştirilmektedir. 
 
Beni dinlediğiniz için, hepinize yeniden, saygılarımı ve muhabbetlerimi arz ediyorum, fikir beyan eden tüm 
konuşmacılara da huzurunuzda teşekkür ediyorum ve 2001 yılı bütçemizin Yüce Türk Milletine hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 
 
BAŞKAN- Şahısları adına son konuşma, Karabük Milletvekili Sayın Mustafa Eren'e ait. 
 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz 10 dakika. 
 
MUSTAFA EREN (Karabük)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığı bütçeleri üzerinde söz almış 
bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Zamanın elverdiği ölçüde, ilgili bütçeler hakkında 
sizlere görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşın toprak varlığının belirlenmesi 
ve kanunen korunabilmesi için çok önemli görevler yapmaktadır. Ancak, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 
günümüz gerçeklerine cevap verebilmesi için, ilgili maddelerinin bir an önce yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Biliyoruz ki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, orman vasfını kaybetmiş alanlara ya da 
orman vasfını muhafaza eden alanlara müdahale hakkı yoktur; ancak, yine biliyoruz ki, Orman Bakanlığının 
talebi halinde, orman vasfını kaybetmiş yerlerin bildirimi durumunda, buraların orman kadastrosunun yapılması 
mümkündür.  
 
Bu konuda ülkemizin birçok yerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunlardan biri de, Karabük İlimizin Yenice 
İlçesidir. Orman varlığı açısından ülkemiz için çok büyük önem arz eden ve "Yeşil Yenice" olarak bilinen bu 
ilçemizde, vatandaş, devletimizle mahkemelik olmuş, yüzlerce insan mağdur durumda bırakılmıştır. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün, bir an önce, Orman Bakanlığıyla koordinasyon sağlayarak, bu insanları 
mahkeme kapılarından kurtarması lazımdır.  
 



2001 yılı bütçesine baktığımızda, ayrılan bütçenin yeterli olmadığı, kadastro ekiplerinde görev yapan 
elemanların görev yollukları, konaklama, yiyecek ve diğer zorunlu giderlerinin bile karşılanmasının mümkün 
olmadığı görülmektedir.  
 
Yıllardan beri özveriyle görev yapan Tapu Kadastro elemanlarının rotasyona tabi tutularak mağdur edilmelerini 
de haklı bulmak mümkün değildir. Bu insanlara eziyet çektirmek yerine, fazla çalışma tazminatlarının artırılması 
ve döner sermaye kapsamında yapılan işlerden ücret verilerek malî sorunlarının giderilmesi daha yerinde 
olacaktır.  
 
… 
 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mehmet Vecdi GÖNÜL 
KATİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay),Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet hazır. 
 
Hatırlanacağı üzere, beşinci tur müzakereleri tamamlanmıştı. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi, sorulara geçiyoruz. 
 
Soru talebinde bulunan sayın milletvekilinin sayısı 20 civarındadır; ancak, Genel Kurulumuzun aldığı karar 
gereğince, sorular 10 dakika içerisinde sorulacak, cevaplar için de, Komisyona ve Hükümete 10 dakika süre 
bırakılacaktır. 
 
Şimdi, zaman kaybetmemek için, soru talebinde bulunan arkadaşlarımın isimlerini okumuyorum; ancak, sırası 
geldikçe ve vaktimiz ölçüsünde isimlerini... 
 
NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Okur musunuz Sayın Başkan... 
 
BAŞKAN- Peki, okuyayım efendim. 
 
Sayın Ilıcak, Sayın Levent, Sayın Ateş, Sayın Büyüköztürk, Sayın Ünal, Sayın Dayanıklı, Sayın Elkatmış, Sayın 
Sobacı, Sayın Göksu, Sayın Yumakoğulları, Sayın Yumakoğulları, Sayın Bedük, Sayın Yalçınkaya, Sayın 
Levent, Sayın Serin. 
 
Evet, soru talebinde bulunan milletvekili sayısı 15'e düşmüş, bazı arkadaşlar vazgeçmişler. 
 
Şimdi, okuduğum sıraya göre söz vereceğim. Yalnız, lütfen, diğer arkadaşlarımıza da fırsat vermek bakımından, 
sorularımızın, net, kısa ve mümkün mertebe zamanı en iyi değerlendirecek şekilde sorulmasını istirham 
ediyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Levent, buyurun efendim. 
 
MÜKERREM LEVENT (Niğde)- Sayın Başkan, aracılığınızla sayın bakanlarıma aşağıdaki 
soruları yöneltiyorum: 
 
… 
 
Üçüncü sorum: Sayın Devlet Bakanım, Niğde'de tarım alanlarının, köylerin ve beldelerin yeniden düzenlenmesi, 
bazı reformların uygulanabilmesi için, tapu kadastro geçmesi gereken yerler vardır. Bunların çabuk 
neticelenmesi gerekiyor. Niğde'yi hızlandırmanız mümkün müdür? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. 
 
 



BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
 
Sayın Nesrin Ünal, buyurun. 
 
NESRİN ÜNAL (Antalya)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanlarımıza sorularım var.  
 
Sayın Şuayip Üşenmez'in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptığı rotasyonlardan bölgedeki 
insanlarımız çok memnundur ve dua etmektedirler.  
 
Sayın Üşenmez, Antalya adına iki şey sormak istiyorum: 
 
Birincisi, kadastro yenileme kararı alınan Demre'nin bu yılki programa alınıp alınmadığını sormak istiyorum.  
 
İkincisi, tarihinde hiç kadastrosu yapılmamış Gündoğmuş İlçesi de bu yıl programa alınabilir mi?  
 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakanım. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Bakanlığımla ilgili üç soru soruldu; soru sahiplerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.  
 
İlk soru, Sayın Nazlı Ilıcak Hanımefendiden geldi. Kendilerinin bahsettiği, Samsun İdarî Mahkemesindeki 
soruşturmanın, Bakanlığımla, yani Danıştayla ilgisi yoktur: bu, tamamıyla Adalet Bakanlığının işidir. Hukukçu 
arkadaşlar bunu bilir. Benim bilgim dahilinde olan şey. Kısmet olursa, Adalet Bakanlığının bütçesi 
konuşulurken, Sayın Bakanımız buna cevap verecektir. 
 
İkinci soru, Niğde Milletvekilimiz Sayın Mükerrem Levent'ten geldi. Niğde'de kadastro faaliyetleri sürmektedir. 
Toplam 158 köyümüz var; biten köy 120, halen faaliyetleri devam eden 13 köy var, bitmemiş 25 köyümüz var. 
Bu da, 2001 yılı programı içerisinde alınmıştır; kısmet olursa, 2001 yılı programında gözden geçirilecek ve 
bitirilmeye gayret edilecektir. 
 
Üçüncü soru, Antalya Milletvekilimiz Sayın Nesrin Ünal'a ait. Demre'de kadastro faaliyetleri bitmiştir; ama, 
yenileme çalışmaları başlayacaktır. 2859 sayılı Kanun gereğince, 2001 yılında yenileme çalışmaları yapılacaktır.  
 
Sayın Nesrin Ünal, ikinci sorunuz; Gündoğmuş İlçesinde ormanla ilgili meseleler halledilmediği için, buraya 
kadastro faaliyetleri girememiştir. Eğer, bu problemler hallolursa-zaten 3 köy vardır- biz, 2001 yılı için bunu 
programa alırız, yaparız. 
 
Çok teşekkür ediyorum efendim. 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Bütçesi 
 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 392 500 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi  

50 379 500 000 000 

 



BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

480 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 65 252 000 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 36 202 583 000 000 
Toplam Harcama 41 400 162 151 000 
İptal Edilen Ödenek 438 775 552 000 
Ödenek Dışı Harcama 5 636 354 703 000 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:11.00 

6 Aralık 2001 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOGLU 

KATİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa) 
 
 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
 
Sayın milletvekilleri, soru ve cevap kısmı 20 dakika olarak sınırlandırılmıştır; bu kaideye uyulmasını 
rica ediyorum; bu konuda bilgilerinizi tazelemiş oldum. 
 
Şimdi, söz sırası, Denizli Milletvekili Sayın Kemal Aykurt'ta; buyurun efendim. 
 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arza başlamadan evvel, 
gazetelere yansıyan, kamuoyuna yansıyan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yükseklere çıkan bir 
yolsuzluğu huzurlarınıza getirmek istiyorum. 
 
"Beş yıl sürecek olan ve 150 milyon dolarlık toplam bedeliyle, sektörün en büyük projeleri arasına giren Tapu 
Kadastro Bilgi Sistemi Projesini, HAVELSAN hayata geçirecek" diyor haber.  
 
"Devlet Bakanı Sayın Şuayıp Üşenmez'e bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bugünlerde Bilgi Sistemi 
(TAKBİS) ihalesini konuşuyor. Yazılım programının yanı sıra, toplam 8 500 adet de bilgisayar teminini içeren 
ve üç aşamalı ihale, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerince mercek altına alındı. İlk değerlendirmede de 
ihalede bazı usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.  
 
Buna göre, Devlet Bakanı Sayın Üşenmez'in okul arkadaşı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Necdet Poyraz 
ve yine, Üşenmez'in Maden Tetkik Aramadan getirerek daire başkanı yaptığı Recai  Boynu kalın eleştirilirken, 
iş, HAVELSAN Firmasına 10 trilyon liraya bağlanmasına rağmen, aynı işi 7 trilyon liraya yapmayı öneren 
TÜBİTAK'ın dikkate alınmadığı belirlendi.  
 
Yapılan değerlendirmede üç aşamadan oluşan işin, ilk iki aşamasının Türk Lirası ve Amerikan Doları bazında 
bağlanmasına rağmen, üçüncü aşamanın doğrudan dolar bazında sözleşmeye bağlanmasıyla, işin sonuç 
noktasında maliyetin 50 trilyon liraya kadar çıkacağı hesaplandı. Bu duruma, Maliye Bakanlığı ve Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bürokratlarının uyarılarının da dikkate alınmadığı tespit edildi.  
 
Bu arada, işin müteahhidi olarak görülen HAVELSAN'ın da, bazı işleri, aynı ihalede yarıştığı Üçer Firmasına 
sipariş ettiği ortaya çıktı.  
 
Bu değerlendirmeler sonuçlanmadan da ihalenin bağlandığı firmaya 1 trilyon 597 milyar lira usulsüz avans 
ödemesi yapıldığı tespit edildi." 



 
Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesinde böyle bir olayı 
anlatmaktan fevkalade ıstırap duymaktayım. 
 
Bilindiği gibi, 154 yıllık mazisi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul mülkiyetinin ve ona bağlı 
hakların teminatı olan tapu sicillerinin genel güvenini sağlayıcı nitelikte olup, devletin sorumluluğu altında olan 
bu kurum, bugün bu haldedir.  
 
NAZİF OKUMUŞ (İstanbul)- Sayın Aykurt, olay mı anlattınız, gazete kupürü mü okudunuz?  
 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla)- Müstenidatı da var.  
 
NAZİF OKUMUŞ (İstanbul)- Anlatın da dinleyelim.  
 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla)- Eğer merak ederseniz, müstenidatını size veririm, siz de 
aydınlanırsınız ve bana iştirak edersiniz. Ha, savunuyorsanız; o, tabii, sizin kendi takdirinize taalluk eden bir 
olay.  
 
NAZİF OKUMUŞ (İstanbul)- Polemik yapma... Anlatın da dinleyelim. 
 
BAŞKAN- Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla)- Ayrıca, Dünya Bankası kredisiyle yürütülen proje olan ve kısaca 
MERLİS adını taşıyan Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi Projesi çalışmaları da askıya alınmış 
durumdadır. Bu projeye ayrılan kaynaklar, öncekiler gibi, har vurup harman mı savrulacaktır diye merak 
ediyoruz.  
 
Değerli milletvekilleri, şu anki Tapu ve Kadastro Teşkilatının olanaklarından kaynaklanan yetersizlikleri, 
yetersizlikler derken de şunu vurgulamak lazım; hükümetin varlığı bu yetersizlikleri çözmek için vardır, aslında 
öyledir ve bu yetersizlikleri çözemeyenler için söylenecek tek söz, bizzat kendilerinin de yetersiz olduğudur.  
 
İşte, buna çarpıcı bir örnek verelim. Tarım Bakanlığının, Doğrudan Gelir Desteği Projesiyle başlattığı, 200 
dönüme kadar arazisi olan köylüye vereceği destek, yeterli Tapu Kadastro elemanı olmadığından dolayı, pek çok 
yerde arazi tespitleri yapılamamış, zaten zor durumda olan çiftçimiz, bir defa daha mağdur edilmiştir.  
 
… 
 
Her şeye rağmen, hem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçemizin hem de Danıştay bütçemizin, ülkemize 
ve kurumlara hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
 
BAŞKAN- Efendim, şimdi, söz sırası, Ordu Milletvekili Sayın Sefer Koçak’ta. 
 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
ANAP GRUBU ADINA SEFER KOÇAK (Ordu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Danıştay’ın 2002 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 
 
İnsanların taşınmaz mallarla ve toprakla olan ilişkileri tarihle başlar. Türk toplumunun sosyal yapısı, özel 
mülkiyet üzerine kurulmuştur. Gayrimenkul edinme, sahiplenme duygusu, toplumumuzda çok güçlüdür. 
Kadastro, başlangıçta, toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla, önemli üretim kaynağı olan tarım 
topraklarında adil ve düzenli vergi alınabilmesi için yapılmakta olan bir kamu hizmetidir. Zaman içerisinde, 
taşınmaz mallarda mülkiyet ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de kullanılabilecek güvenli bir araç olduğu 
tespit edilmiştir. Bugün, kadastronun gücü ve yararı tartışılmayacak noktaya gelmiş, araziye yönelik her türlü 
planlama, projelendirme ve araştırma çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye 
uygulamasında vazgeçilmez bir araç özelliği kazanmıştır. 65 milyon vatandaşımızın arasında, tapu ve 
kadastroyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olmayan çok azdır. Dolayısıyla, tapu ve kadastrodaki her türlü 
iyileştirme ve kolaylık, topluma hemen yansıyacak ve memnuniyet yaratacaktır. Bunun, tersi de doğrudur. 
 



Eşitlik, özgürlük, güvenlik ve mülkiyet, toplumsal hayatta bireyin vazgeçilmez haklarıdır. Bunlardan mülkiyet 
hakkı ile toprak mülkiyeti ve kamulaştırmayı kapsamına alan sosyal, ekonomik haklar ve ödevler, Anayasamızın 
güvencesi altındadır. Anayasamızın 36 ncı maddesi, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğunu, bu 
hakların, ancak, kamu yararına sınırlandırılabileceğine ilişkindir. Birey, sahip olduğu malı, başkalarına zarar 
vermemek şartıyla, dilediği gibi kullanabilir. Yargı organlarındaki davaların büyük bölümünün taşınmaz mal 
mülkiyetine ya da bu hakların kullanılmasına ilişkin olduğu bilinmektedir.  
 
Ülkemizin, tarımsal üretim yönünden büyük toprak potansiyeline sahip olduğu malum gerçektir; fakat, verimli 
işletilmediği takdirde, ekonomik ve toplumsal problemler oluşturmaktadır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde, 
gayrimenkullerin sınırlarının tespit edilip belirlenmesi, sahiplerinin ve kayıtlarının tutulması, kısacası, 
kadastronun yapılması gerekir. Böylelikle, anlaşmazlıklardan doğan kavga, kin ve toplumsal gerilimin büyük 
oranda önüne geçilmiş olur; ayrıca, altyapı projelerine, toprak ve tarım reformuna, imar konularına akılcı 
uygulama imkanları sağlanmış olur.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüzeli dört yıllık tarihî geçmişi olan tapu kadastro hizmetleri, altmış beş 
yıldan bu yana, her geçen gün artan teknolojik imkanlarla geliştirilerek yapılmaktadır. Tapu kadastro hizmetleri, 
devletin en çok önem vermesi gereken işlerin başında yer almaktadır, tarihin her döneminde de böyle olmuştur.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, ülke kadastro çalışmalarının yürütülmesi, tapu sicillerinin düzenli, 
güvenli bir şekilde tutulması gibi çok önemli görevleri vardır. Kaynaklarımızın rasyonel kullanılması, 
ekonomiye kazandırılması ilke ve hedefleri çerçevesinde, tapu ve kadastro bilgilerinin temel altlığı oluşturduğu 
bilinciyle, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte tapu kadastro bilgilerinin yenilenmesi, otomasyonu, 
güncel tutulması ve hizmete sunulması büyük önem taşımaktadır.  
 
Tapu ve kadastro, gayrimenkullerin kime ait, ne kadar, ne şekilde, nerede sorularına cevap veren hizmetlerin 
tamamını kapsayan çalışmaların bütünü olduğundan, bu bilgilere sahip olmak, ülkeyi bilmek ve tanımaktır.  
 
Tapu kadastro hizmetleri, yaşayan bir hizmettir. Hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak artan toplumsal ihtiyaçlar, 
tapu kadastro bilgilerinin güncel tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Kadastronun yapılması kadar güncel tutulması 
da büyük önem arz etmektedir. Özellikle, kentlerde toplumun ortak giderlerinin ve hizmetlerinin karşılanması 
için toplanan vergilerin adaletli, düzenli toplanabilmesi, kaçakların önlenmesi için bilgi sistemlerinin önemi 
büyüktür.  
 
Tapu ve kadastro çalışmalarını yürütenler teknik ve uzman kişilerdir. Bu kişiler devlette ve özel sektörde 
çalışmaktadırlar. İster kamuda ister özel sektörde olsun, tapu kadastro hizmetlerinin lokomotifi olanlar, 
Türkiye'deki çalışmaları dünya standartlarında yapacak bilgi birikimine sahip elemanlardır. Yeter ki, teknik 
altyapı ve fizikî imkanlarla birlikte değer verilsin, önemsensin, çalışma şartları sağlıklı hale getirilsin; verim 
katlanacaktır.  
 
İlk önce, mülkiyeti teminat altında tutan bu kurum, bilgilerin korunması ve yaşatılması için gerekli fizikî 
mekanlara kavuşturulmalıdır. Bütün ilçelerimizde teşkilatlanmış olan bu birim, diğer devlet dairelerinin itilmiş 
köşelerinden kurtarılmalıdır. Tapu ve kadastro teşkilatlarının özel statüyle idarî ve malî özerkliğe kavuşturulması 
her gün halkla iç içe olan bu kurumda hizmet kalitesini yükseltecektir.  
 
Hızlı nüfus artışından dolayı tarımsal alanlarımız her geçen gün daralmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün orman vasfını kaybetmiş alanlara ya da orman vasfını muhafaza eden alanlara müdahale hakkı 
yoktur. Orman Bakanlığının talebi halinde orman vasfını kaybetmiş yerlerde orman kadastrosunun yapılması 
mümkündür. Bu konuda, ülkemizin birçok bölgesinde vatandaşla devlet karşı karşıya gelmiş, mahkemelik 
olmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ya da iki bakanlık zaman 
kaybetmeden bir koordinasyon sağlayarak, aynı işi ayrı birimlerde, farklı yorumlayarak vatandaşa sunmamalıdır.  
 
Göç ve hızlı çarpık kentleşme, kısa ve uzun vadeli planlar yapma ve bunları uygulama mecburiyeti doğurmuştur. 
Bu planları yapmak için kadastro bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Bunlar, geç kalmadan yapılmalı, ciddî ve sonuç 
alıcı adımlar hemen atılmalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, genel bütçeden kendisine ayrılan payın 5-6 kat üzerinde gelir getiren bir 
kurumdur. Bütçeden gerekli kaynak ayrılarak, kadastro bilgi sistemi ve ağı ülke genelinde kurulduğunda, 
sayılamayacak kadar çok hizmetlerin altyapısını oluşturacaktır. 
 



Tapu ve kadastro teşkilatları, özel sektörün yoğun olarak kullandığı teknolojinin en son cihazlarını hiç zaman 
kaybetmeden kullanmalı, bunun için gerekli eleman ve eğitim sağlanmalıdır. Ayrıca, kamu sorumluluğu taşıyan 
lisanslı ölçme bürolarının oluşturulması için bakanlığın hemen çalışma başlatması gereklidir. Bu, kadastronun 
özel sektörün gücünden yararlanmasını ve kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak çok 
önemli bir adımdır. 
 
Sayın milletvekilleri, sonuç olarak şunları söylemek istiyorum: 
 
Değişen, yeniden yapılanan veya değişmek, yeniden yapılanmak zorunda olan ülkemizin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek reorganizasyonları yapmak zorunda olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, idarî ve malî özerkliği 
olan, özel sektörün gücünden ve imkanlarından daha çok yararlanan, yaptırımlarını koyup denetleyen, en son 
teknolojiyi kullanarak hizmet sunan bir kurum olmalıdır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Danıştay’ın 2002 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyor; bu vesileyle, ramazanınızı tebrik ediyor, gelecek ramazan bayramınızı kutluyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
 
 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) 
 
Değerli arkadaşlar, fert fert, herhangi bir vatandaşın arsaları, bağları, bahçeleri olsa, bunların kAğıtlarını tutmaz 
mı, tapularını yazmaz mı, sahip çıkmaz mı? Fiyatı şudur, değeri budur, buraya elma ekeceğim, buraya buğday 
ekeceğim, buraya patates ekeceğim demez mi; der. Bir evlek bostan için, bir evlek tarla için insanlar birbirini 
öldürüyor. Peki, devletin bu kadar arazileri, arsaları, niye sahipsiz kalır? Niye yıllardır kadastro işlemleri 
yapılmaz? Niye doğru dürüst bir tarım planlaması yapılmaz? Tarım Bakanlığıyla, İller Bankasıyla, belediyelerle, 
valilerle işbirliği yapıp, Kadastro Genel Müdürlüğümüzün ne yapıp, ne edip, elimizde ne kadar, ne var bilmesi 
lazım. Vatandaş öyle hevesli ki, bu ülkeye bir taş koymak için, bir çivi çakmak için, bu ülke kalkınsın diye. Ben, 
İstanbul'da hemşeri dernekleriyle sürekli beraberim, Sıvas'a, Erzurum'a, Bayburt'a, Kars'a ne yapabiliriz oralara. 
Birisi diyor ki, gidip ceviz ağaçları dikeceğim, çam ağaçları dikeceğim, çiftlikler kuracağım. Arsa var mı, arazi 
var mı? Var; ama,kıraç. Var; ama, çorak, sahipsiz, vermezler, uğraştırırlar. Sahibi belli değil, adı belli değil, 
tapusu belli değil. Devlet planlama yapsa, vatandaşa dese ki, aha sana arsa, ağaç dik; dağları, her tarafı orman 
haline getirir, her taraf bahçe olur, her taraf çiftlik olur, her taraf imar şekline gelir.  
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
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BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa Murat SÖKMENOGLU 
KATİP ÜYELER: Sebahattin KARAKELLE (Erzincan), Burhan ORHAN (Bursa) 

 
 
BAŞKAN- Şimdi söz sırası Antalya Milletvekili Sayın Mustafa Vural'da; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
DSP GRUBU ADINA MUSTAFA VURAL (Antalya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 2002 yılı bütçesi üzerinde Demokratik Sol Parti Grubu adına söz aldım. Konuşmama 
başlarken Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
 
Toprak, tarihin her döneminde en önemli üretim ve yatırım aracı olmuş tükenir doğal kaynaklardan biridir. 
Devamlı artan nüfus ve göç hareketleri sonucu, toprağa sürekli müdahale edilmektedir. Tapu ve kadastro 
hizmetlerinin temel fonksiyonu ise, toprak-insan ilişkilerini modellendirmektir. Tapu kadastro "kimin, nerede, ne 
kadar, nasıl" sorularına yanıt veren tek yasal sistemdir. Bu nedenle, ülke kadastrosunun bitirilmesi çok 
önemlidir.  
 
Bugüne kadar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılması öngörülen tesis kadastrosu, ülke genelinde yüzde 
86 oranında tamamlanmıştır. Türkiye genelinde, kadastrosu yapılması öngörülen 420 000 kilometrekarelik alanın 
363 000 kilometrekarelik bölümünün kadastrosu tamamlanmıştır.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 155 yıllık geçmişi olan bu kurum, yürüttüğü görevin önemi ve taşıdığı 
sorumluluklara karşın, kamu kurumları arasında hak ettiği yeri alamamıştır. Bu, belki de, yaptığı hizmetlerin, yol 
gibi, baraj gibi, köprü gibi çok gösterişli veya politik bakımdan fark edilen hizmetlerden olmayışındandır; ancak, 



bir başka gerçekse, bütün bu hizmetlerin altyapısını, harita, tapu ve kadastro hizmetleri oluşturmaktadır. Bu 
hizmetler, çalışanların emekleridir, göz nurudur. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yedinci ve sekizinci beş yıllık kalkınma plan ve stratejisinde, toprağa dayalı 
bilgilerin daha geniş ve sağlıklı biçimde toplanıp kullanıma sunulabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bünyesinde, tapu ve kadastro bilgi sistemi kurulması öngörülmüştür. Bu sistemin kurulması 
çalışmaları iki temel proje altında yürütülmektedir. Bunlardan biri, MERLİS adını taşıyan, Marmara Deprem 
Bölgesi Arazi Bilgi Sistem Projesidir. Yaklaşık 36 000 kilometrekarelik bir alanda çeşitli miktarlarda yer kabuğu 
hareketleri, kaymalar, dönüklükler ve ötelenmeler oluşmuş, kadastro açısından zemin değişiklikleri ortaya 
çıkmıştır. Dünya Bankasınca finanse edilen bu projeyle, deprem bölgesinde kadastronun yenilenmesi, sayısal 
formatta ve tapu kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıma sunulması sağlanacaktır.  
 
Diğer projeyse, özellikle tapu sicillerinin ve kadastral planların sözel ve sayısal bilgilerinin ülke genelinde 
bilgisayar ortamında depolanmasını ve bu alanda hizmetin daha süratli ve ekonomik olarak sunulmasını 
sağlayacak kısa adı TAKBİS olan bilgi işlem sisteminin kurulmasıdır. Sayısız yararları olan bu projelerin bir an 
evvel tamamlanacağına inanıyorum.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2000 yılı bütçesi üzerinde de 
Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşurken, şu iki konu üzerinde önemle durmuştum: Bunlardan birisi, 
kurum çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunları; diğeriyse, kurumda yeniden yapılanma. Esasen, bütçeden 
aldığı payın yaklaşık 5-6 misli kadar gelir sağlayan bu kurumda çalışanlar, kamudaki en düşük ücreti 
almaktadırlar.  
 
Kadastro, emek/yoğun bir çalışmayı gerektirir. Çalışanlara, döner sermayeden anlamlı bir katkı sağlanabilir; 
arazi tazminatları günün şartlarına uygun düzeye çıkarılabilir. 
 
Diğer önemli konuysa, hem kurum hem de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, özellikle, yaşadığımız 
deprem felaketlerinden sonra benimsenen, kurumda ve sektörde özeleştiri ve yeniden yapılanma isteğiydi. Kamu 
sorumluluğu taşıyan lisanslı ölçme bürolarının oluşturulması ve emlak müşavirliği, emlak komisyonculuğu yasa 
tasarısı çalışmaları bunu tamamlayan diğer hususlardı. Bu konuda somut bir adımın atıldığını, verilen sözlere 
rağmen henüz görebilmiş değilim; ancak, bu ortak istemin gecikerek de olsa gerçekleşebileceği dönem, 
ülkemizde pek çok reforma öncülük eden 57 nci hükümet ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Yasama 
Dönemidir.  
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlıklı tapu kadastro hizmeti, eğitilmiş personel, teknik donanım ve yeterli 
malî destekle sağlanır. İçtenlikle isteğim, siyasî değerlendirmelerden olabildiğince uzak, kendi kaynağını kendi 
yaratan, özel sektörün olanaklarından daha fazla yararlanan, gerekli bilgi birikimine sahip nitelikli elemanlar 
istihdam eden ve bunlara yeterli ücret ödeyebilen yepyeni bir kurumu, 57 nci hükümet döneminde görmektir. 
 
Bu duygularla, bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Üçüncü söz, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Arslan'ın. 
 
Sayın Arslan, size 9 dakika kaldı... 
 
MEHMET ARSLAN (Ankara)- Sayın Başkan, bir iki dakika toleranslı davranırsınız. 
 
BAŞKAN- Bugün idare edemiyoruz efendim. 
 
MEHMET ARSLAN (Ankara)- Öyle mi? 
 
BAŞKAN- Vallahi, idare edemiyoruz. 
 
MEHMET ARSLAN (Ankara)- Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Bugün, Sayın Kapusuz istemedi; ben de etmiyorum. 
 
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
 



MHP GRUBU ADINA MEHMET ARSLAN (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Danıştay bütçeleri üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlar; ramazanınızı tebrik eder, Türk-İslam alemine hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana görevlerini incelediğimizde, yasalarla 
belirlenmiş olan taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemlerini yapmak, tapu sicillerinin 
düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak taşınmazların hukukî ve teknik 
durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.  
 
Gayrimenkuller üzerindeki hakların geçerliliğini koruyabilmek için, hakların mevcut durumuna göre tapu 
kayıtları üzerinde tesis edilmesi ve yasal prosedürün izlenmesi esastır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 328 birimde vatandaşa hizmet götüren önemli kuruluşlarımızdan biridir. 
Bu kuruluşun hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi, toprağa bağlı her türlü yatırımların gerçekleşmesi 
açısından bir zorunluluktur.  
 
Toprak çoğaltılamadığından, artan nüfusun toprağa olan ihtiyacının, iyi bir planlama ve değerlendirmeyle 
karşılanması gerekmektedir. İyi bir planlama için de mutlak surette kadastro gerekir. Zira, kadastro, imar 
uygulamaları, arazi tapulaştırmaları, köy yerleşim planlaması, sınır ve mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümü, 
hazine arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tespiti, ormanların belirlenmesi, vakıf 
yerlerinin tespiti ve adil vergilendirme ve benzeri konularında ve toprağa bağlı her türlü yatırım 
projelendirilmesinde ve uygulanmasında temel kurumlarımızdan biridir.  
 
Türkiye'de kadastronun bitirilmemiş olması, her sene Meclis kürsüsünde dile getirilmektedir. Bu eksikliğe 
rağmen, toprağa bağlı yatırımlarda kadastronun darboğaz teşkil etmeyişi ve birçok projede belirlenen zamandan 
önce yerine getirilmiş olması da bir başarıdır.  
 
Bununla birlikte, bütün yurt sathında kadastronun tamamlanması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
yaşatılması için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu hizmetleri daha verimli yapabilmesi açısından 
desteklenmesi gerektiğine yürekten inanmaktayım.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mevcut bütçe imkanlarıyla, 2001 yılında programa alınan kadastro ve 
harita hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve kadastroda beklenen hedefin üstünde bir üretim yapılması memnuniyet 
vericidir.  
 
Toprağın kullanımıyla ilgili tüm planların altlığını kadastro paftaları oluşturmaktadır. Yapıldığı tarihte 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanan bu haritaların, günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenmesi 
gerekmektedir.  
 
Kentsel alanlardaki şehircilik, imar, altyapı ve üstyapı planlamalarının yapılabilmesi ile kırsal alanlardaki tarım 
arazilerinin düzenleme işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi, kadastro hizmetlerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu 
amaçla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalardan sonuç 
alınabilmesi için gerekli maddî destek sağlanmalı, buna paralel olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununda gerekli 
yasal değişiklikler yapılmalıdır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bilgisayar edinen ilk kuruluşlardan birisidir. Tapu ve kadastro 
hizmetlerinde bilgisayara dayalı çalışmaların yapıldığı ve bu çalışmaların bütün birimlere süratle 
yaygınlaştırıldığı herkes tarafından bilinmektedir.  
 
Bu çalışmalardan olan tapu ve kadastro bilgi sistemi (TAKBİS) projesinin kurulmasına ve hayata geçirilmesine 
yönelik çalışmalara her türlü destek şartsız olarak verilmelidir. Bu projenin finansmanı döner sermaye 
gelirlerinden karşılanmaya çalışılmakta olup, yaygınlaştırma çalışmalarının genel bütçeden de desteklenmesi 
gerektiği inancındayım.  
 
Bu çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması en samimî temennimizdir; çünkü, vatandaşı devlete bağlayan en 
önemli unsurlardan birisi de, mülktür, yani mülkiyettir. Mülkün vatandaşa ait olduğunu belirten belge de, 
tapudur. Bu nedenle, Türkiye'de tapusu yapılmamış, tapu kadastrosu geçmemiş arazi veya mülk kalmamalıdır.  
 



Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, Tarım Bakanlığı tarafından, çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, 
doğrudan destek programına göre, tarım arazilerine dönüm başına 10 milyon lira maddî destek sağlanmaktadır. 
Bu destek de, 200 dönüme kadar verilmektedir. Tapusu olan yerlerde bu desteğin verilmesinde problem 
olmamakta; fakat, tapusu olmayan tarım arazilerinde, devlet ile vatandaşlar arasında sorunlar yaşanmaktadır.  
 
Tapusu olmayan tarım arazileri için il müdürlüklerince komisyon kurulmakta, bu komisyonların verdiği bazı 
kararlar tepkiyle karşılanabilmektedir; çünkü, 50 dönüm arazisi olan kişinin arazisi 30 dönüm olarak veya 60 
dönüm olarak yazılabilmekte. Bu da, vatandaşlar arasında husumet ortaya çıkarmaktadır. Bunun giderilebilmesi 
için, bir an önce, Tapu ve Kadastronun Türkiye'de tapusuz arazi bırakmaması gerekmektedir. 
 
Bir başka problem de vatandaşların kendilerinin olduğunu kanıtlamakta zorluk çekmekte oldukları araziler 
vardır. Bir an önce, bu arazilerin tapu belgesinin de vatandaşa verilerek çözülmesi gerekmektedir. 
 
Bir başka problem de, Türkiye'deki ekim alanlarının ve ekilen mahsullerin üretiminin istatistikî tespitinin 
kolaylaştırılması, yöresel ekim alanlarının tespiti ve hangi ürünlerin ekiminin yapılabileceğinin belirlenmesi için 
de tapulamanın bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.  
 
Yine, çiftçilerimizin tarımsal kredi kullanımlarında en önemli etkenlerden birisi de tapusuz arazileri ipotek 
ettirememeleridir. Tapusuz arazisini ipotek gösteremeyen çiftçimiz, maalesef, bazı tarım kredilerinden istifade 
edememektedir.  
 
Bu gibi problemlerin çözülmesi için, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bitirilemeyen tapu ve 
kadastronun bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.  
 
Tapu kadastro hizmetlerini yürütecek personelin hukukî ve teknik konularda yetişmiş olması, hizmetin özelliği, 
kalitesinin artırılmasında çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle eğitim hizmetleri düzenlenen hizmetiçi 
eğitimlerle bugüne kadar sağlıklı bir şekilde yürütülmüştür; ancak, tapu sicil müdürlüklerinin eleman ihtiyacı 
had safhadadır. Bunların bir an önce temini ile eğitimlerinin yapılarak hizmete katılmalarının sağlanması 
gerektiğine inanıyoruz.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, uluslararası ilişkilere büyük önem vermiş; bu amaçla özel mülkiyete geçme 
aşamasında olan Rusya Federasyonuna bağlı ülkeler ile Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 
Kazakistan gibi ülkelerin tapu ve kadastro kuruluşlarının yetkilileriyle ortak proje hazırlanması, yardımlaşma ve 
teknik işbirliği, eğitim, uzman değişimi gibi konuları kapsayan mutabakat protokolleri imzalanmıştır. Ayrıca, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle tapu ve kadastro çalışmalarının yürütülmesi ve otomasyona geçişine destek 
verilmesi hususunda gerekli... 
 
BAŞKAN- Sayın Arslan, son 1 dakikanız... 
 
MEHMET ARSLAN (Devamla)- ...yardım ve işbirliği protokolü imzalanarak, Kıbrıs'ın kadastrosunun 
tamamlanmasına çalışılmakta, millî ve manevî önemi tartışmasız olan bu toprakların teknik ve hukukî durumu 
net olarak ortaya konulacaktır.  
 
Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin 4-5 katı gelir sağlayan harita, tapu, kadastro sektörünün ana kurumu olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başarılar diliyor, bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
 
… 
 
Saygılarımı sunuyorum .. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
 
Bu turda, gruplar adına görüşmeler bitti. 
 
Efendim, arkadaşlar da himmet buyururlarsa, iftardan evvel, bu tur görüşmeleri tamamlarız. 
 
Şahsı adına, Osmaniye Milletvekili Sayın Birol Büyüköztürk; buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz 10 dakika. 
 



BİROL BÜYÜKÖZTÜRK (Osmaniye)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçemizin, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Danıştay Başkanlığı bütçeleriyle 
ilgili olarak, lehte söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlarım. 
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili olarak da biraz bilgi sunmak 
istiyorum. Hepimiz iyi biliyoruz ki, devletin zenginliği her zaman vatandaşa doğru ve planlı olarak 
yansımamakta; ama vatandaşın zenginliği her zaman devlete doğru orantılı olarak yansımaktadır. Maalesef, 
Türkiye’mizde, devletimiz gayrimenkul zenginidir, hazineler, orman arazileri, barajlar, denizler, ne aklınıza 
geliyorsa; ama bundan ne derecede yararlanabiliyoruz? Halen, elinde olan işletmelerden yararlanamayan devlet, 
halen bu gayrimenkulleri elinde tutarak zenginliği bir yere hapsetmiş durumda. Halbuki, bunların vatandaşlara 
sunulması, vatandaşların bunları kullanmasıyla, hem vatandaşımıza hem de devletimize zenginlik sağlayabiliriz. 
Örneğin, ormanlarımız, hiç yoktan bazı insanları gayrimeşru yoldan zengin yapıyor, üstelik bu işler planlı 
olmadığından ormanlarımıza büyük zarar veriyoruz. Ormanlarımızı uzun süreli kiraya versek daha iyi 
korunacak, hem zenginliğinden de hep birlikte istifade edeceğiz. Satabileceklerimizi satmalı, kiraya 
verebileceklerimizi uzun sürede kiraya verebilmeliyiz. 
 
Ayrıca, yine, sizinle tartışmak istediğim yerin üstü ve yerin altı konusu var. Yerin üstü vatandaşa tapulu, yerin 
altı devlete tapulu. Bunun bir tezat teşkil ettiğine inanıyorum. Yerin üstü kimin üzerine tapuluysa, yerin altı da 
aynı şahsın üzerine tapulu olabilmeli. Devletin, kendi işletmelerini yapmaya, kendi yatırımlarını bitirmeye gücü 
yetmiyor; ama benim, yerin üstünde istediğimi ektiğim arazinin altına müdahaleme engel oluyor. Ben, yerin 
üstünü nasıl, ne şekilde ekebiliyorsam, yerin altını da aynı şekilde değerlendirebilmeliyim. Bu konuda, ben 
değerlendiremezsem, gücüm yetmezse, bu işle ilgili gerekli işletmecilerle anlaşabilmeliyim ve neticede çıkacak 
olan yer altındaki bu değerleri ben kazanırsam, vatandaş kazanırsa, devletin de kazancı olur inancındayım; onun 
için, yerin altının, üstünün ayrılmaması gerektiğine inanıyorum. 
 
 
BAŞKAN- Beşinci turda gruplar ve şahıslar adına görüşmeler tamamlandı. 
 
Şimdi, sorulara geçiyoruz. 
 
Sayın Levent'ten başlayalım efendim. Daha sonra Sayın Ongun'a geliriz. Ama, sesinizi yükselteceksiniz, elinizi 
kaldıracaksınız; rehavet içinde olmak yok... 
 
Sayın Levent, buyurun. 
 
MÜKERREM LEVENT (Devamla)- Efendim, Niğde Tapu Kadastroda köylerde eleman yokluğundan dolayı 
köylüler birbiriyle kavga etmede ve cinayetler de işlenmektedir. Şu anda kadastrosu bitmeyen yüzde 70 köy 
mevcuttur. Sayın Bakanımız, Niğde'ye eleman gönderip, artık, çağın 2000'li yıllara geldiği bir ülkede, kadastrosu 
bitmiş köyler görmeyecek miyiz? 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ongun. 
 
BEKİR ONGUN (Aydın) – …Tapu kadastrodan sorumlu Sayın Devlet Bakanımıza birer sorum var. 
 
Tapu kadastroyla ilgili sorumu soruyorum: İlimiz Aydın merkez ve ilçelerindeki Tapu ve Kadastro ve Tapu Sicil 
Müdürlüklerinde had safhada memur ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Ateş, buyurun; bugün yorumsuz sorun. Bağımsız milletvekili olduğunuzu biliyorum; ama, 
yorumsuz soracaksınız. 
 
AZMİ ATEŞ (İstanbul)- Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  
 
… 
 



Son sorum; tapu işlemleri yapılırken bazı görevlilerin rüşvet aldıkları çok geniş bir şekilde iddia edilmektedir; bu 
iddialar doğru mudur? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Aktaş, buyurun. 
 
NURETTİN AKTAŞ (Gaziantep)- Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez'e bir sorum var: Eski kadastro 
çalışmaları yetersiz kalmaktadır; daha da yeni çalışmalar olacak. Bu iki çalışmanın bitmesi için kaç yıla ihtiyaç 
var? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Kılınç, buyurun efendim. 
 
HİDAYET KILINÇ (İçel)- Sayın Başkan, aracılığınızla, ilgili bakanımıza sormak istiyorum. 
 
Ülkemizde ve İçel İlinde tapu kadastro çalışması yüzde olarak hangi orandadır? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Güven'e söz verdim efendim; istirham ederim. 
 
TURHAN GÜVEN (İçel)- Nerede verdiniz? 
 
BAŞKAN- Ooo ... Yapmayın Allahaşkınıza... Saat 16.00'ya geliyor, biliyorum ben. 
 
Buyurun. 
 
TURHAN GÜVEN (İçel)- Sayın Başkanım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mensuplarının bir sosyal 
yardımlaşma vakfı var; bu vakfa ait de bir matbaa var; TAKAV Matbaacılık. Bazı müfettişler, burada, Bakanın 
da haberi olmadan, bazı kitapları bastırarak satmışlar ve tapu sicil muhafızlarına da zorla satışını yaptırmaya 
çalışmışlardır. Bu mesele hakkında Sayın Bakan ne gibi bir işlem yaptı? Hatta, üst yönetime de getirdiği kişiler 
var mı bunların arasında? Bu bir. 
 
Mersin'de bir "Çekirge Operasyonu" oldu, tapu sicil muhafızlarından ve muavinlerinden bir yığın insan 
tutuklandı. Halen duruşma devam ediyor; onun için, adlî tarafa girmiyorum; ama, bunların, Türk Hava Kurumu 
pullarını satmak suretiyle, zimmetlerine trilyona yakın bir para geçirdikleri iddiası vardır. Bu konuda idarî 
işlemler olarak neler yapmışlardır ve tapu kadastro bünyesinde bunları koruyanlar kimlerdir? Bu konuda yapılan 
bir işlem var mıdır? 
 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
 
Sayın Nidai Seven, buyurun. 
 
Kısa ve öz efendim... 
 
NİDAİ SEVEN (Ağrı)- Ağrı'da ve ilçelerinde, tapu kadastrolarda yeterince eleman bulunmamaktadır. Özellikle 
birkaç ilçede, örneğini verecek olursak Diyadin'de tapu kadastro müdürlüğü de bulunmamaktadır. Bu tapu 
kadastronun bulunmaması sebebiyle köylerin yüzde 80'i kadastro görmemiştir. Acaba, Sayın Bakanımız bu 
konuda ne düşünmektedirler? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Öztürk, buyurun. 
 
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul)- Sayın Başkan teşekkür ediyorum.  
 
İlçelerimizde tapu ve kadastro müdürlüklerinde memur ve personel noksanlığı var. Ne zaman giderilecek? 
 
 
BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. 
 



Sayın Bakanım, Sayın Öztürk'ün sualine ben de iştirak ediyorum. İstanbul'un bütün ilçelerinde bu problem var. 
Onları düşünüyor musunuz? 
 
Sayın milletvekilleri, bir istirhamım var. Dört arkadaşımız daha kaldı, tolerans gösterir misiniz? Sayın Bakanlar 
konuşmadılar, yarım saatlik haklarını da verdiler, onlara da sorduralım. 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
Buyurun Sayın Macit. 
 
HASAN MACİT (Burdur)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu bakanıma sorumu arz ediyorum: 
Bazı müdürlüklerimizde çalışan personel yoğunluğu varken, bazı yerlerde çok az çalışanlarımız var. Norm kadro 
uygulaması yapmayı düşünüyor musunuz? 
 
Teşekkür ederim. 
 
 
BAŞKAN- Sayın Üşenmez, buyurun. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli üyeleri; 
bugünkü gündemdeki kuruluşlarımızla ilgili fikirlerini beyan eden, her ne surette olursa olsun, tenkit ya da tasvip 
mahiyetinde olsun, gerçekten, bize ışık tutan görüş ve düşüncelerini açıklayan tüm üye arkadaşlarıma 
huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
 
Tabiidir ki, ben, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Danıştay üzerindeki, gerek soru gerekse cevap 
niteliğinde olabilecek olan konuşmalar üzerinde görüşlerimi bildireceğim; birinci olarak bunu arz etmek 
istiyorum. 
 
… 
 
Tapu kadastroyla ilgili görüşlere, sorulara gelince... Değerli milletvekilleri, tapu kadastro, bildiğiniz gibi, köklü, 
54 yılı aşkın bir zamandan beri bu ülkeye hizmet veren, bilgi ve tecrübeye sahip elemanları olan güzide bir 
kuruluşumuzdur. Ancak, bu kuruluşumuzun da çok eksiklikleri var, gerek personel bakımından gerekse araç-
gereç, donanım bakımından çok eksiklikleri vardı.  
 
Personelimiz eksik olmasına rağmen, dağılımları da son derece sağlıksızdı. Geçmişte, eğri oturalım doğru 
konuşalım, popülist yaklaşımlarla, çeşitli etkilerle, personel dağılımı, adaletli, bölgelere ve merkezde dağılımı 
sağlanamamış ve yanlış bir dağılım uygulanmış ve bugün soru soran arkadaşlarımızın pek çoğunun ifade ettiği 
eksikliklere gerçekten katılıyorum. Biz göreve geldiğimizde bir baktık ki, bazı yerlerde yığılmalar var, oturacak 
sandalye bile bulunamıyor. Sahil şehirlerinde, büyük şehirlerde fevkalade yığılma var; ama, bazı yerlerde de 
personel sıkıntısı çekiyoruz. Hala, bu baskının altında kalarak, üzülerek belirtiyorum... Tabiidir ki, temsil 
ettikleri kurumların, kişilerin, bölgelerinin ihtiyaçlarını bize bildirecekler. Maalesef, aynı baskının altındayız; 
falanı falan yere atayın, falan yere şunu getirin diye birtakım arkadaşlarımızın, haklı da olsa, taleplerini burada 
belirtmek istiyorum. İşte, biz bunu dikkate almak suretiyle, kamu yönetiminde yeniden yapılanma ilkesi 
içerisinde tayin, atama, terfi yönetmeliği çıkardık. Bu yönetmelik, tabiidir ki, 57 nci cumhuriyet hükümetinin 
protokolü içerisinde, yeniden yapılanma hareketinin de bir başlangıcı idi kurumumuzda; ancak, bu yönetmeliği 
uygulamada da zorluk çekiyoruz. Huzurunuzda bunu belirtmek istiyorum. Neden; çünkü, bu bozuk, son derece 
sağlıksız olan personel dağılımına, personel hareketlerine elimizi uzattığımız zaman, hakkaniyet ölçüleri 
içerisinde davrandığımız zaman daima tepkilerle karşılaşıyoruz. Ümit ediyor ve inanıyorum ki, bu yönetmelik 
iyice bilinir ve kavranırsa, tıpkı Adalet Bakanlığında olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi, İçişleri 
Bakanlığında olduğu gibi tayin ve terfilere riayet edilir, o zaman, ihtiyaçlar giderilir diye düşünüyorum. 
 
Ayrıca, şimdiye kadar kurumumuzdan çeşitli vesilelerle başka kurumlara geçen, istifaen ayrılan 5 700 kişi açıktır 
ve bunun için gayret sarf ediyoruz. Tabii, içerisinde bulunduğumuz krizin bize yüklediği sıkıntı da meydanda; 
ama, 57 nci cumhuriyet hükümetinin sorumlu bakanları bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor; bendeniz de 
bunun takipçisiyim. Yeni kadrolar aldığımız zaman-Maliye Bakanlığından bir miktar aldık müsaadelerini alarak- 
inşallah, onların da müsaadesi alınıp atamaları yapılınca, bunlara bir bir cevap verme imkanımız olacaktır. 
 
Sayın Başkanım, müsaadeniz olursa diğer bir konuya değineceğim. 
 



BAŞKAN- Estağfurullah. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Bu, geçen yıl da gündeme geldi. Bir TAKBİS Projemiz var. 
Bu proje, işte bu personel sıkıntılarını, birtakım yolsuzlukları, birtakım karapara aklamalarını, yağmalamaları 
önleyici, şeffaf, etkin, verimli bir projenin uygulanmaya geçilmesidir. İşte, bu proje, tabiidir ki, enine boyuna 
düşünülerek, bütün şartlar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmiş ve Döner Sermaye Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri çerçevesi içerisinde HAVELSAN'a verilmiştir.  
 
BAŞKAN- Efendim, teşekkür ediyorum. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının yüzde 99 hissesi olan bir kuruluşudur ve kamu kurumu niteliğinde olan bir kuruluştur. Benim 
arkadaşlarımın, çeşitli çıkar çevrelerinin, çeşitli yanlı basının yanlış bilgilendirmesiyle Yüce Parlamentoya yanlış 
bilgi vermesi kamuoyumuzu da yanıltıcı olur. Eğer isterlerse kendilerine bilgileri açık şekilde veririz. Tabiidir ki, 
bu şikayetler bana da gelmiştir, ben, kendi kurumum içerisinde teftiş organlarını çalıştırdım teftiş yaptırdım, 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna havale ettim orada teftiş yaptırıldı, bu ihalenin hiçbir sakıncasının olmadığı, 
fevkalade güzel bir şekilde ihale yapıldığı, daha doğrusu, ihaleden öte, verildiği, kusur olmadığı elimizdeki 
raporlarla belgelenmiş durumdadır. Arkadaşlarımın bu manada, geçen yıl da, çok kıymetli bir parlamenterimizin 
burada, aynı grubumuzdan, dillendirdiği bugün de yine aynı grubumuzdan... Tabiidir ki, kendilerine gelen yanlış 
bilgilerin belki de ifadesidir; bu da beni son derece üzmüştür. Eğer daha çok bilgilendirme, daha derin bilgi 
almak istiyorlarsa kendilerine bütün dosyaları vermeye hazırız. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Bir de sayın... 
 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, iftara yaklaşıyoruz, öbür bakana süre kalmıyor da onun için ikaz etmek zorunda 
kalıyorum. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- Sayın Güven'in sorusuna o zaman yazılı cevap vereyim. 
 
BAŞKAN- Yazılı cevap verin Sayın Bakan. 
 
Sayın Bakanım, yalnız bendenize bir sözünüz vardı. Reyhanlı İlçesine elektronik bir kadastro aleti, onu istirham 
ediyorum. 2001 yılında söz vermiştiniz "2002'de alırım" demiştiniz. Reyhanlı İlçesi Kadastro Müdürü 
duyuyordur. 
 
DEVLET BAKANI ŞUAYİP ÜŞENMEZ (Yozgat)- İnşallah. 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 22 753 756 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi  

94 478 244 000 000 

 



BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

900 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 118 132 000 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Mali Yılı Kesinhesabı 
A – CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 57 191 678 730 000 
Toplam Harcama 56 145 591 540 000 
İptal Edilen Ödenek 1 600 476 550 000 
Ödenek Dışı Harcama 554 389 360 000 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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B) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
 
b) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Komisyon?.. Yerinde. 
 
Hükümet?.. Yerinde. 
 
Sayın milletvekilleri, 18.3.2003 tarihli 49 uncu Birleşimde, bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak 
yerinden sorulması ve her tur için soru cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. 
 
Buna göre, turda yer alan bütçelerle ilgili olarak soru sormak isteyen milletvekillerinin, görüşmelerin bitimine 
kadar sorularını sorabilmeleri için, şifrelerini yazıp, parmak izlerini tanıttıktan sonra ekranda söz isteme 
butonuna basmaları gerekmektedir. Mikrofonlarındaki kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlayan milletvekillerinin 
söz talepleri kabul edilmiş olacaktır. 
 
Tur üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, soru sahipleri, ekrandaki sıraya göre sorularını yerlerinden 
soracaklardır. Soru sorma işlemi 10 dakika içinde tamamlanacaktır. Cevap işlemi için de 10 dakika süre 
verilecektir. Cevap işlemi 10 dakikadan önce bitirildiği takdirde, geri kalan süre için, sıradaki soru sahiplerine 
söz verilecektir. 
 
Bilgilerinize sunulur. 
 
Beşinci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: AK Parti Grubu adına, 
Sayın Fahri Keskin, Sayın Mustafa Ilıcalı, Sayın Medeni Yılmaz; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın 
Mustafa Şükrü Elekdağ, Sayın Mahmut Yıldız, Sayın Hakkı Akalın. 
 
Şahıslan adına, lehinde söz isteyen sayın milletvekilleri, Sabri Varan, Ahmet İnal, Muzaffer Gülyurt, Osman 
Akman, Recep Koral, Ali Osman Şali; aleyhinde söz talebinde bulunan sayın milletvekilleri, Atilla Emek, 
Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Hüseyin Güler, Orhan Sür, Sedat Pekel, Turhan Çömez. 
 
Sayın Grup Başkanvekillerimiz de burada. Süreler konuşmacılar tarafından eşit mi kullanılacaktır? 
 
 
BAŞKAN- Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına ikinci söz, Sayın Mustafa Ilıcalı'da. 
 
Buyurun Sayın Ilıcalı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 



AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ILICALI (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2003 malî yılı bütçesi üzerinde, AK Parti Grubu ve şahsım adına, görüşlerimi 
ifade etmek üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor ve 
içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin de bir an önce barış ortamına kavuşmasını temenni ediyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, bütçesini görüştüğümüz Bayındırlık Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayollan, Tapu ve 
Kadastro, Toplukonut, Arsa Ofisi gibi birçok birimi içerisinde barındıran ve son derece önemli görevler yapan 
bir bakanlığımızdır. Şöyle ki; Bakanlığımız, kamu binalarının inşaatı, imar planları, şehir altyapı tesisleri 
standartlarının hazırlanması, karayolu ağındaki yolların yapım ve bakımı, toplukonut yapılması, toplukonutların 
desteklenmesi, bunun dışında tapu sicilinin düzenli bir şekilde tutulması, siciller üzerinde meydana gelen 
değişikliklerin izlenmesi gibi çok önemli görevler yapmasına karşılık, bütün bu işleri, bütçedeki 2 katrilyon 922 
trilyon 717 milyarlık bir genel toplamla yapması gerekmektedir. 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.05 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz ATEŞ 
KATİP ÜYELER: Mevlüt AKGÜN (Karaman), Suat KILIÇ (Samsun) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri; 8,5 dakikalık bir süremiz var; o sürede de sayın milletvekillerimizin sorularını 
alacağım. 
 
Sayın Eri, buyurun. 
 
NİHAT ERİ (Mardin)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bayındırlık Bakanına bir sorum olacak.  
 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden seksen yıl geçmiştir; ama, hala, coğrafyamızın kadastrosu 
tamamlanamamıştır. Örneğin, benim seçim yörem olan Mardin ve Midyat'ta, mevcut kadro ve bu çalışma 
temposuyla, yüz ila ikiyüz yılda kadastro çalışmalarının tamamlanabileceği hesaplanmaktadır. Kadastronun 
yapılmayışı, birçok sıkıntılara, özellikle tarımsal destekleme ödemelerinde karışıklığa, gecikmelere ve hak 
kayıplarına neden olmaktadır.   
 
Sorumu soruyorum: Mevcut kadro ve çalışma temposuyla, Türkiye kadastrosunu ne zaman tamamlamayı 
düşünüyorsunuz? Bu süreyi kısaltmak için bir çalışmanız var mı? 
 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, buyurun. 
 
ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, Sayın Bayındırlık Bakanına sormak istiyorum. Sayın Bakanın 
konuşma kitapçığında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) bahsedilmektedir. Bu proje Başbakanlık 
tarafından onaylanmış mıdır? Ne zaman bitirilecektir? Devlet bütçesine mal oluşu ne olacaktır? Devlet bütçesine 
katkısı ne olacaktır? Bu projenin, kadastro haritalarının ülke genelinde tamamının sayısal hale getirilmedikçe 
yaşama geçirilmesi olanaklı mıdır? 
 
İkinci sorum da şu olacak, yine Bayındırlık Bakanımıza: Ülke kadastro çalışmalarının yenilenmesi aşamasında, 
harita özel sektörünün imkan ve gücünden yararlanmak üzere, kamu sorumluluğunu taşıyan lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürolarından bahsedilmektedir. Bu büroları ne zaman yaşama geçirmeyi düşünüyorsunuz? 
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 mali yılı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
b) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 



1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Mali Yılı Bütçesi 
 

Program 
Kodu 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 31 243 050 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

111 Tapu-Kadastro ve Fotoğrametri 
Çalışmalarının Yürütülmesi  

127 630 950 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

1 116 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 159 990 000 000 000 
 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 mali yılı kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A- CETVELİ 
 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 82 078 722 630 000 
Toplam Harcama 81 987 531 550 000 
İptal Edilen Ödenek 896 447 740 000 
Ödenek Dışı Harcama 805 256 660 000 
 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 22 Y CİLT: 35 YASAMA YILI: 2 
T.B.M.M. TUTANAK DERGİSİ 
 
32 nci Birleşim 
20 Aralık 2003 Cumartesi 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

20 Aralık 2003 Cumartesi 
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 

KATİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 
 
 
B) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
 
b) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, dördüncü söz isteği, İzmir Milletvekili Sayın Erdal 
Karademir'e aittir. 
 
Buyurun Sayın Karademir. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Karademir, size de konuşma süresi olarak 7,5 dakika verilmiş; ama, 8 dakika veriyorum ve sürenizi iyi 
kullanmanızı rica ediyorum. 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2004 malî yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Yüzellibeş yıllık geçmişe sahip olan, 22 bölge müdürlüğü, 1 003 tapu sicil müdürlüğü, 325 kadastro müdürlüğü 
ile bu müdürlüklerde çalışan toplam 13 000 personeliyle ülke genelinde hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, cumhuriyetimizin en önemli kurumları arasında bulunmaktadır. Enerji, sulama, kentleşme, turizm, 
altyapı, planlama, kamulaştırma gibi daha pek çok hizmetin bilgi altyapısını oluşturan harita, tapu ve kadastro 
bilgilerini üreten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün önemi, her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki 
kadastro faaliyetleri, 743 sayılı Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği 1926 yılından bu yana, mülkiyet 
kadastrosu olarak devam etmektedir. 21 inci Yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda, Avrupa ülkelerindeki kadastro, 
sosyoekonomik ve teknik boyutlar kazanarak, çok amaçlı kadastroya dönüşen ve buradan da bilgiye yönelen bir 
sistem haline gelirken, ne yazık ki, ülkemizdeki kadastro, herhangi bir nitelik değişikliğine uğramadan, hala, 
başlangıçta konulan hedef ve amaçlar doğrultusunda sürdürülmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, 2000'li yıllarda Türkiye'nin en temel amaçlarından biri, kadastro hizmetlerinin ülkemizin 
dört bir yanına götürülmesi ve tapusuz tek bir parselin bile kalmamasıdır. Bundan sekiz ay önce, Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen'e, Türkiye genelinde, 2003 yılından başlayarak, kadastro çalışmaları kaç yılda 
ve hangi tarihte tamamlanacaktır diye, yazılı soru önergesiyle bir soru yöneltmiştim. Tarafıma verilen yanıtta, 
herhangi bir tarih verilmediği gibi, konunun geçiştirilmiş olduğunu gördüm ve üzüldüm. Sayın Bakanın bütçe 
konuşmalarına göre ülke kadastrosunun üç yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu bütçe imkanlarıyla bu 
hedefe ulaşmak, hayalden öte bir şey değildir. 
 
Değerli milletvekilleri, 1925 yılında, 658 sayılı Yasayla başlayan kadastro faaliyetleri sonucu, 310 000 dolayında 
kadastro haritasının üretildiği ve yaklaşık 32 000 000 parselin tapu kütüğüne tescil edildiği görülmektedir. 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre, kadastro 



paftalarına ve tapu kütüğüne kaydedilen parsel bilgilerinin yalnızca yüzde 8'i sayısal yöntemle üretilmiştir. 
Bunun anlamı, mevcut bilgilerin yalnızca yüzde 8'inin bilgisayara kaydedilebilecek standartlara sahip olmasıdır. 
Peki, geriye kalan bilgilerin, yüzde 92'nin durumu ne olacaktır? Tüm Avrupa, kadastro bilgilerinin bilgi 
sistemine entegre edilmesi için yenileme faaliyetlerine yıllar önce başlamışken, ne yazık ki ülkemiz, her konuda 
olduğu gibi bu konuda da geri kalmıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro 
Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen yirmi yılda kadastro gören 32 
000 000 parselden yalnızca 320 000'inin parsel bilgisi yenilenmiştir. Görülüyor ki, bu konuda da gerekli hıza 
erişilememiştir. Dolayısıyla, Türkiye'de kadastro haritaları ve tapu kütüklerindeki bilgiler ülke koordinat 
sisteminde tanımlanmadıkça, öngörülen planlama hedeflerindeki Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi; yani, TAKBİS 
kurulamaz. Bundan 8 ay önce yine Sayın Bakana "Türkiye'de çizgisel olan kadastro paftaları ne zaman ve ne 
şekilde sayısal hale getirilecektir, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ne zaman kurulacaktır" diye 
sormuştum; tarafıma verilen yanıtta "TAKBİS gibi bir projenin gerçekleştirilmesi Devlet Planlama Teşkilatının 
Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almasına rağmen bütçe imkanlarına getirilen 
kısıtlamalar nedeniyle uygulamaya konulamamıştır" denilmiştir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verilen yanıtta da görüldüğü gibi tapu ve kadastro hizmetlerinde elle 
tutulur, gözle görülür, dişe dokunur bir plan ve proje bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gelecekle ilgili iyimser 
olmamız konusunda AKP İktidarında olumlu bir çaba görülmemektedir. Bakanın, bütçe görüşmelerinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne ait sözleri sadece 1 sayfadan ibarettir. Tapu ve Kadastro hizmetleri için devlet 
bütçesinden 1955 yılında binde 9, 1970 yılında binde 5 pay ayrılırken, bugün binde 1,2 dolayında pay 
ayrılmaktadır. Kırk yıl içinde tapu ve kadastro hizmetlerine ayrılan pay 5 kat azalmıştır. Buna rağmen kadastro 
hizmetlerinin tapu harçları, Veraset ve İntikal Vergileri gibi devlete sağladığı gelirler ise 5 kat artmıştır. Tapu ve 
kadastro hizmetlerinin devlete olan katkısı giderek artarken, iktidarın bu hizmetlere ayırdığı kaynağı sürekli 
olarak azaltması düşündürücüdür. Tapu ve kadastro hizmetlerinin, beklentilerinin, isteklerinin, ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından ne yazık ki, AKP İktidarında da değişen bir şey görülmemektedir. Bu değişimin yaşama 
geçirilmesi de, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına kalmıştır.  
 
Değerli milletvekilleri, mevcut tapu kadastro işlerinin "lisanlı ölçme büroları" olarak adlandırılan özel bürolara 
devredilerek, devletin bu hizmetlerden çekilmesi tartışılmaktadır. Sayısal olmayan kadastro haritalarının ve 
güncelliğini kaybetmiş tapu sicilinin, bu haliyle özel sektöre devri sakıncalıdır. Devlet güvencesi ve sorumluluğu 
taşıyan bilgiler, tamamen sayısal hale getirilerek güncelleştirilmeden böyle bir uygulamaya gidilmesi tam bir 
kargaşaya yol açabilir. Hizmetlerin çağdaşlaşmasında özel sektör olanaklarından yararlanılması ile problemleri 
olan bir sistemin olduğu gibi özel bürolara devri farklı uygulamalardır. Kadastro hizmetlerinde, özel sektör 
olanaklarıyla sistemin modernizasyonu hedeflenmelidir. 
 
Değerli milletvekilleri, tapu kadastro faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, her kurumun veya kuruluşun kendi bilgilerini de ekleyebileceği, bir altlık olarak kullanabileceği, 
ülke genelinde uygulanan standart kadastro haritaları üretmemiştir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler 
karşısında, başta yerel yönetimler olmak üzere, diğer kurumlarla eşgüdüm ve işbirliği konularında yetersiz 
kalınmıştır. Tescile konu harita ve planlar konusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimler 
arasında ortak çalışma, ortak karar verme, ortak iş yapma amacını taşıyan ilişkiler bulunmamaktadır.  
 
Bu nedenle, var olan kadastro bilgileri, imar planlama ve uygulama süreçlerinde gereksinimleri 
karşılayamamaktadır. Türkiye'de, harita faaliyetlerinde yaşanan eşgüdümsüzlüğün ve dağınıklığın nedenlerinden 
en önemlisi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından üretilen kadastro haritalarının, ölçek, pafta altlığı, 
üretim tekniği, koordinat sistemi konularında farklı standartlara sahip olmasıdır.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, lütfen toparlayın efendim. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sistemiçi bilgi sistemini 
oluşturmamıştır. Kadastro bilgi sisteminin oluşturulması konusunun yasa düzeyinde ele alınması ihmal 
edilmiştir. Çizgisel olarak üretilen kadastro haritalarının ve haritaya dayalı bilgilerin ülke koordinat sistemine 
dayalı olarak ne zaman, nasıl, ne şekilde yenileneceği belli değildir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kadastro çalışmaları sonucu, tapu siciline kaydedilen tüm parsellerin 
sınırlarının ve yüzölçümlerinin taşınmaz köşe nokta koordinatlarıyla belirlenmesi konusunda herhangi bir proje 
bulunmamaktadır. 
 



Peki, ne yapılmalıdır bu sorunların çözümü konusunda, hangi adımlar atılmalıdır; mülkiyet, orman, mera gibi, 
çeşitli adlar altında yürütülen kadastro faaliyetlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çatısı altında 
yürütülmesi sağlanmalıdır. Kadastro çalışmalarının bir an önce tamamlanması için, harita konusunda özel kesim 
olanaklarından yararlanılmalıdır. Tapu sicilinde çeşitli tarihlerde ve çeşitli kurumların istemleri üzerine 
konulmuş bulunan şerhler, ipotekler, beyanlar ve benzeri kayıtlardan, süresi geçmesine karşın, ilgili kurum talebi 
olmadığı için terkin işlemi yapılamayanlarının yarattığı karmaşayı gidermek gerekmektedir. Bunun için tapu sicil 
müdürlükleri yetkilendirilmelidir. Kadastro faaliyetlerinin yürütülmesinde, bilgi standardı, bilgi değişim 
standardı ve teknik, hukuksal, idarî, malî konuları da kapsayan yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Türkiye 
kadastrosunun tarihsel görevi, cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar 
kadastronun ülke genelinde tamamlanması, bugüne kadar üretilen çizgisel ve sözel bilgilerin yenilenmesi ve 
güncelleşmesi yoluyla bilgi sisteminin kurulması olmalıdır.  
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, son sözlerinizi alacağım; süreyi çok geçtik. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Bitiriyorum Başkanım. 
 
Bunun için "Kadastro 2023" adıyla bir reform projesi hazırlanmalı, bu proje ivedilikle devreye konulmalıdır.  
 
Yukarıda belirttiğim konular, bir sosyal demokrat iktidarda tapu ve kadastro hizmetlerinde hangi düzenlemelerin 
yapılacağının özetidir. Bu önerilerimiz, bir yılı aşkın iktidarda olan ve herhangi bir olumlu icraatını 
göremediğimiz AKP tarafından da benimsenir ve umarım dikkate alınır. 
 
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 12.59 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KATİP ÜYELER: Enver YILMAZ (Ordu), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

 
 
BAŞKAN- AK Parti Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Osman Şali, buyurun. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 
 
Sayın Sali, süreniz 9 dakika. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve 
Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşları 2004 malî yılı bütçeleri hakkında AK Parti Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım; Partim ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Ben, öncelikli olarak, orman kadastrosu ve orman-köy ilişkilerine değinmek istiyorum. 1937 yılından beri bir 
türlü tamamlanamayan orman kadastrosu ve genel kadastronun, bakanlıklararası işbirliğiyle 2005 yılı sonuna 
kadar bitirilmesinin planlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum; çünkü, kadastro ve tapulama işlemlerinden 
sonra, halkımız, mülkünün resmî anlamda da sahibi olacaktır. Ancak, hadise, orman köylülerimiz açısından bu 
şekilde cereyan etmemektedir. Orman köylüleri, bölgesinde, yöresinde, ilçesinde orman kadastrosu 
tamamlandığında, kırk yıl, elli yıl ve hatta hatırlanamayan yıllardan beri kullandığı arazilerinin, meyvelik, 
zeytinlik ve bağlarının artık orman arazisi kabul edildiğini şaşkınlıkla görmektedirler. Keza, mülkiyet kadastrosu 
yapılıp tapularına sahip olmalarından belli bir zaman sonra, orman idaresince açılmış tapu iptal davalarına 
muhatap olabilmektedirler. Gerekçesi ise, mevzuata göre buraların orman kabul edilmesidir. Yine, mevzuata 
göre, tarım arazisi olup kadastro çalışmaları esnasında ormanlaştığı, hatta, birkaç ağaç fidanının yetiştiği 
görülmüşse, bu araziler de orman olarak tescil edilmektedir; yani, kurulan ters bir mantıkla, orman alanları 
genişletilmeye çalışılmaktadır. Tabiî ki, hepimiz, orman alanlarının genişletilmesini temenni ediyor, talep 
ediyoruz; ama, bu yöntemle değil.  
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizde, değişik süreç ve düzenlemelere tabi olarak orman kadastrosu ve mülkiyet 
kadastrosu yapılmıştır ve yapılmaktadır. Özellikle, 1980 yılından önce yapılan kadastro çalışmalarında, eski 
tarihli haritalar ve hava fotoğrafları esas alınmıştır. Bu belgeler, her bölgede farklı isimlendirilmekle beraber, 



örneğin "1944 haritaları" ya da "1960 hava fotoğrafları" gibi isimlerle anılmaktadır. Kadastro çalışmaları 
esnasında yürürlükte olan mevzuata göre orman kabul edilen arazi, meyvelik, zeytinlik gibi alanların, 1982 
Anayasasına göre düzeltme kadastroları yapılıp orman dışına çıkarma uygulamaları henüz yapılamamıştır. Yani, 
1982 Anayasasına göre yeniden kadastro çalışmaları yapıldığında, bu yerler, orman sınırları dışına çıkarılarak 
satılması gereken mülk vasfındadır. Kadastro yapıldığı dönemdeki mevzuata göre kesinleşmiş kadastro 
sonuçları, düzeltme kadastroları yapılamadığı için, orman köylülerimizi rahatsız etmekte, davalar açılmakta, 
hatta, mahkumiyetler söz konusu olmakta ve bu durum, orman-köylü ilişkilerini zedelemekte, olumsuz 
etkilemektedir. Bu sorunu çözmek için ne yapmak gerekir: 
 
1- Hiç kadastrosu yapılmayan ormanların kadastrosu tamamlanmalıdır; çünkü, ilk kadastro çalışmaları 
tamamlanmadan düzeltme kadastrolarına sıra gelmemektedir. 
2- 1982 Anayasasından önce kesinleşmiş kadastroların düzeltme çalışmaları ile Anayasada ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 2/B maddesinde öngörülen uygulamalar yapılmalıdır. Düzeltme kadastrolarının getireceği 
zorluklardan kaçınılmamalı ve işlemler, alternatifleriyle beraber değerlendirilmelidir. 
 
Diğer yandan, 6831 sayılı Kanunun 2/A maddesi uygulamaları-bu konu hiç gündeme gelmemektedir- en kısa 
zamanda yapılarak, bu alanlar da orman köylülerimize verilmelidir. 
 
Burada, özellikle sizlerle paylaşmak istediğim bir husus var. Orman köylülerimiz, gönüllerinin huzur 
bulabileceği mesafelerdeki kamu arazilerine taşınma fikrine sıcak yaklaşmaktadır. Bu amaçla, hazine arazileri ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan devlet üretme çiftliklerinden yararlanılabilir. Bu arazilerin orman 
köylülerinin iskanında kullanılması devletimiz açısından çok kazançlı olacaktır. Şöyle ki: Orman köylerimize-
hepinizin de bildiği üzere- kamu hizmeti götürmek son derece pahalıdır. Ayrıca, orman köylülerimizin 
ulaşımdan kaynaklanan ilave maliyetleri vardır. Yine, bu bölgelerde fidanlar kolaylıkla yetişebilmektedir, hiç 
masraf gerekmemektedir. Bu yapıldığında, devletimiz, bu açıdan da kazançlı çıkacaktır.  
 
Yine, belirtmek istediğim bir başka husus, Orköy kaynaklarının kullanımında yasal bir çerçeve olmamasıdır; 
yani, Orköy kredileri idarî düzenlemelerle yürütülmektedir. Bu konuda yasal düzenleme yapılarak, ormanların 
korunmasına da katkı sağlayacak şekilde, orman köylülerimizin sorunlarının çözümüne etkin katkı 
sağlanmalıdır. Örneğin, neler yapılabilir; nakil talebinde bulunan, halen köyünde oturmak istemeyip bir başka 
bölgeye nakil talep eden köylülerimize Orköy kaynaklarından kredi verilebilir. Keza, 2/B maddesi 
uygulamalarında, satış esnasında, kredi kullandırılabilir. Hükümetimizin ve özellikle, Çevre ve Orman ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanlıklarımızın bu önerilerimize hassasiyetle eğileceğine inanıyorum.  
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri. Hükümetin söz isteği vardır. 
 
İçtüzüğümüze göre ve alınan karar gereğince, Hükümetin 45 dakikalık konuşma hakkı var; kendi aralarında 
paylaşmaları mümkün. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Önce ben konuşacağım, sonra Sayın Orman 
Bakanımız, zaman artarsa Sayın Millî Savunma Bakanımız konuşacak. 
 
… 
 
İki gün önce İstanbul'da Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü arşivlerini denetledim ve başımı önüme eğmek 
mecburiyetinde kaldım. Osmanlı döneminden kalan, Bosna'nın, Musul'un, Kerkük'ün de tapularının olduğu 
yerlerde fareler cirit atıyor. Otuz yıldır, kırk yıldır bu yetkililer nerede? Oradaki vatandaşın birisi dedi ki: "Sayın 
Bakan, arşivlere giriyorsun, buraya daire başkanları bile gelip girmedi, sen nasıl gelip giriyorsun?" Ülkenin 
kurum ve kuruluşları sahipsiz kalmış; iddia ediyorum; sadece yemişler, sadece gezmişler, sadece içmişler, keyif 
çatmışlar; devletin larını siyaset malzemesi olarak kullanmışlar. Yazık oluyor yazık, beyler, yazık oluyor. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) Olmaz böyle şey! 
 
Sayın Başkan, affınıza sığınıyorum, demin konuşan arkadaşıma da iki cümleyle cevap vereyim. "Kadastroyla 
ilgili yazılı sorular sordum, cevaplar yuvarlak geldi" dediler; doğrudur sayın arkadaşım, yuvarlak vermek 
mecburiyetindeyiz; çünkü, sonuçlandırmadığımız bir şeyi yuvarlak vermezsek senet olur, sepet olur, siyasetçi 
mağlup olur. Ne sen mağlup ol ne de ben itibar kaybedeyim. Ama, şimdi, söylüyorum; Türkiye'de kadastro işleri 
üç yılda bitecek. Türkiye'de tapu ve kadastro kayıtları üç yılda bilgi-işleme alınacak ve Türkiye'de harita 
bankasını kuruyoruz kendi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzde; biri için 160 000 000 dolar, biri için 110 
000 000 dolar ve diğeri için de 50 000 000 dolar kaynak ihtiyacımız var. Bu toplantılara bizzat kendim başkanlık 



yapıyorum, gece geç vakitlere kadar organize ediyor, yönlendiriyorum. Kaynakların önemli bir kısmı için gerekli 
yerlerden sözleri almışızdır; inşallah-size verdiğimiz yuvarlak cevap değil- iki ay sonra size kesin cevaplar 
verecek durumda olacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ayaküstü beyanatlardan 
çekmiyorum; yanlıştır. Bir şeyi söylüyorsak, yapmalıyız; yapamayacağımızı da söylememeliyiz. Onun için, 
bazen, dürüstçe konuşalım, yuvarlak cevap veriyorum. Türkiye'nin, bazen de yuvarlak cevap vermeye ihtiyacı 
var diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Bütçesi 
 
A- CETVELİ 
Fonksiyonel 

Kod 
 

Açıklama 
 

Lira 
01 Genel Kamu Hizmetleri 196 427 000 000 000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 236 000 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Mali Yılı Kesinhesabı 
A – CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 129 213 924 000 000 
Toplam Harcama 127 631 614 070 000 
İptal Edilen Ödenek 2 577 726 100 000 
Ödenek Dışı Harcama 995 416 170 000 
 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 22 CİLT: 70 YASAMA YILI: 3 
T.B.M.M. TUTANAK DERGİSİ 
 
41 inci Birleşim 
26 Aralık 2004 Pazar 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.40 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
 
Şimdi, onikinci tur görüşmelerine başlıyoruz. 
 
Onikinci turda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri yer almaktadır. 
 
 
C) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (Devam) 
 
b) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Mali Yılı Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Onikinci turda, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: AK Parti Grubu adına; 
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, Adana 
Milletvekili Recep Garip, Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına; 
Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç, İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Yıldırım, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, Çanakkale Milletvekili İsmail Özay, İstanbul Milletvekili Bihlun 
Tamaylıgil.  
 
Şahısları adına söz alan milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Lehinde; Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 
Sinop Milletvekili Cahit Can, Hatay Milletvekili Mehmet Soydan, Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu, 
Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu; aleyhinde, Antalya Milletvekili 
Tuncay Ercenk, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu. 
 
 
AK Parti Grubu adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş.(AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Ataş, süreniz 9 dakikadır.   
 
Buyurun.  
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ATAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının 2005 malî yılı bütçesi hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 



 
… 
 
Keza, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2004 yılı bütçesi 196 663 000 Yeni Türk Lirasıyken, yüzde 47 
artarak 2005 malî yılı bütçesinde 289 765 000 Yeni Türk Lirası olarak öngörülmüştür. Bütçe içerisindeki yatırım 
kalemindeki artış 2004 yılına göre 8 kat olmuştur.  
 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Soydan. 
 
MEHMET SOYDAN (Devamla)- AK Parti Grubu adına, Bayındırlık Bakanlığı bütçesini ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesini anlatmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
İnanıyorum ki, tapu ve kadastro çalışmaları da Türkiye'ye yakışır bir şekilde en kısa sürede tamamlanacak ve bu 
konuda da Türkiye en ileri düzeye gelecektir. Elbette ki, tapu ve kadastroda bu çalışmaların tamamlanması için, 
eğitilmiş personel, teknik donanım ve malî destek gerekiyor. Bu konuda da Sayın Bakanımızın gerekli titizliği 
gösterdiğini biliyorum.  
 
Otomasyon sistemine geçilerek de, tıpkı diğer bakanlıklarda olduğu gibi, Türkiye'ye yakışan bir yapıyı aslında 
kuruyoruz. Nasıl, Avrupa Birliğiyle bu ülkeye bir kriterler, standartlar imkanı sunuyorsak, aynı şekilde, 
Bayındırlık Bakanlığımız da çalışmalarında bu ilkeleri gözönünde tutarak çalışıyor. Bayındırlık Bakanlığı, 
yolsuzluklarla, hortumlarla adı anılan bir bakanlıktı; ama, iki yıldır, hizmetleriyle adı anılıyor. Bu kadar az 
parayla bu kadar çok işi yapmak, doğrusu, sadece AK Partiye, AK Partinin hükümetine yakışırdı. Millet de bu 
konuda bizlere teşekkürlerini her zaman iletiyor.  
 
MEHMET SOYDAN (Devamla)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün, Bayındırlık Bakanlığımızın 2005 
yılı bütçesinin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Daha yapacak çok işimiz var; aydınlık 
Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.  
 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı, İzmir Milletvekili Erdal Karademir.  
 
Buyurun Sayın Karademir. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARADEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2005 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
… 
 
Bu durum, ülkemizde imara yönelik yetki karmaşasının yaşandığını göstermektedir. Bu karmaşa doğru mudur; 
doğru değilse, karmaşadan yarar sağlayan çevreler mi bulunmaktadır?  
 
Değerli arkadaşlarım, AKP İktidarının, kaçak yapılaşmanın veya gecekondulaşmanın önlenmesi için ne bir 
projesi ne bir politikası ne de bir stratejisi vardır; olamaz da; çünkü, Sayın Başbakanın kaçak yapılaşmadan 
yargılandığı ve plansız ve ruhsatsız bir konuta sahip olduğu, bunu bir marifetmiş gibi kamuoyuna açıkladığı bir 
ortamda, AKP İktidarının, gecekonduyu önlemeye yönelik politikalardan bahsetmesi takıyye değil midir? 
 
Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bugün, kıyılara yönelik yetkilerini kullanmamaktadır. 
Bakanlık, görev ve yasal yetkilerine rağmen, bugüne kadar, kıyı kaynaklarımızın ve alanlarımızın bir envanterini 
dahi çıkarmamıştır. Kıyı alanlarımız denetim ve gözetimden yoksundur. Kıyı alanlarımız hızla yok olmakta ve 
çarpık yerleşimlere ve tesislere konu olmaktadır.  
 
… 
 



Değerli arkadaşlarım, ülkemizde kadastro çalışmaları 1912 yılından beri süregelmektedir ve 2006 yılında 
bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef için Bakanlığı kutluyorum. Ancak, kalan köylerin kadastrosunun bitirilmiş 
olması, ülkemizdeki kadastronun bitmesi anlamına gelmemektedir; çünkü, bugüne kadar üretilen kadastro, pafta 
ve verilerinin yüzde 60'ı kullanılamaz konumdadır. Bu yerlerde kadastro yenilenmelidir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, kendisine, çağdaş, çokamaçlı kadastroya dönük hedefler koymalıdır. Çağdaş, çokamaçlı kadastro, 
mekansal bilgi sistemlerinin kurulmasını temel alan, verilerin güncel tutulmasını ve sürekli akışını sağlayan, 
devingen ve sistemli bir süreç olarak algılanmalıdır. Bakanlık bu anlayış içerisinde midir; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, bu yaklaşımı, bu anlayışı, bu hedefi benimseyebiliyor mu; elbette hayır. Daha dün, 
komisyonlardaki kadastro tasarısı üzerindeki görüşmelerde bu olumsuzlukları göstermişlerdir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, tamamlayabilir misiniz. 
 
Buyurun. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce "TAKBİS" adında bir proje 
yürütülmektedir. Bu projenin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından üretilen mülkiyete ilişkin 
belge ve bilgilerin sayısal hale getirilerek bilgisayar ortamına aktarılması ve değişik amaçlı kullanılan bilgi 
sistemlerinin altlığının oluşturulmasının sağlanması olarak öngörülmüştür.  
 
TAKBİS'in, coğrafî ve kent bilgi sistemlerinde, arazi bilgi sistemlerinde, taşınmazla ilgili stratejik konularda, 
çiftçi kayıt sistemleri ve benzeri projelerde kullanılacağı öngörülmüştür.  
 
Değerli arkadaşlarım, 2000 yılında ihale edilen TAKBİS Projesi için Ankara'nın Çankaya İlçesi pilot bölge 
olarak seçilmiştir. Pilot bölgedeki çalışmaların tamamlandığı, Kadastro yetkilileri tarafından ifade edilmektedir.  
 
Bakana ve yetkililere sormak istiyorum: TAKBİS Projesi kapsamında üretilen pafta verileri ne tür projelerin 
altlığı olarak kullanılabilir? Pilot bölgede üretilen sayısal verilerin hukuksal geçerliliği var mıdır? Çankaya 
Belediyesi üretilen bu bilgileri kent bilgi sisteminde kullanmak istese, bu bilgilerin kullanılması mümkün 
müdür? Hukuksal geçerliliği olacak mıdır?  
 
Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mülkiyet sınırlarının sayısal değerlerinin hukuksal geçerliliği var 
mıdır? Varsa, bu değerlerle onaylı aplikasyon krokisi verebilir misiniz?  
 
Bu bilgilerin bütün bilgi sistemlerinde kullanılması imkanı ve bunun hukuksal geçerliliği varsa, neden 
TAKBİS'in ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıyor?  
 
Değerli arkadaşlarım, benim 12.6.2004 tarihinde Sayın Başbakana sorduğum bir soru, Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Sayın Zeki Ergezen tarafından yanıtlandı. Ülkemizin geleceğini ve toprak bütünlüğünü yakından 
ilgilendiren, yabancıların ülkemizden sınırsız ve koşulsuz toprak edinimiyle ilgili soru önergem, ne yazık ki, 
yeterli yanıt verilmeyerek geçiştirilmiştir. Şimdi, soruyorum... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Başkanım, toparlıyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, sorunuzu sorabilirsiniz.  
 
Buyurun. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Bugün, ülkemizde, yabancılara satılan alanlar içerisinde, stratejik tarımsal 
alanlarımız var mıdır? Maden alanlarımızın ne kadarı yabancıların eline geçmiştir? Kıyı alanlarımızda yatırım 
yapan yabancı sermayeli veya yabancı tüzelkişiliği haiz şirketler var mıdır? Askerî amaçlı alanlara yakın 
yerlerde satın alınan toprak miktarları nedir? Ne yazık ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde buna ilişkin 
bilgiler bulunmamaktadır. Bu bilgiler kamuoyuna hemen açıklanmalıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın, Bakanlığının üstlendiği işlerin önemi itibariyle, görevlerinin yetiştirilmesi 
anlamında hızlı ulaşıma gereksinimi olabilir. Bu anlamda, ulaşım araçlarının seçiminde Sayın Bakanın tercihine 
de saygı duymak gerekiyor. Kamu işlerinin görülmesinde kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 



bir uçağa gereksinimi varsa, biz bunu destekleriz; Bakanlık bütçesine özel uçak kiralanması için bir ödenek 
konulmasını istiyorsa, biz onu da destekleriz. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, lütfen teşekkür eder misiniz.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- 1 dakika daha süre verirseniz, bitireceğim Sayın Başkan. 
 
BAŞKAN- Süreyi iki defa uzattık Sayın Karademir.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- 1 dakika daha; lütfen... 
 
BAŞKAN- Lütfen, konuşmanızı tamamlayın.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Cümlemi toparlayacağım Sayın Başkan. Herkesin konuşma süresini 
uzattınız.  
 
BAŞKAN- Olabilir Sayın Karademir. 
 
Buyurun.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu, müteahhitlere 
ait uçakları, hiçbir bedel ödemeden, sekiz on kere kullandığına ilişkin açıklamalarına bakılırsa, Sayın Bakanın, 
müteahhitlere ait uçaklardan faydalanmayı alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır.  
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, teşekkür eder misiniz. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Ülkenin bayındırlığından ve inşanından sorumlu bir bakanın müteahhitlere 
ait özel uçaklarla dolaşması, ziyaret için dahi müteahhitlerin olanaklarını kullanması, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir bakanına yakışamaz ve bu tür uygulamalar etik ve ahlakî de değildir.  
 
Yeni yılın tüm ulusumuza ve insanlara iyilikler getirmesini diliyorum. 
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına dördüncü konuşmacı Balıkesir Milletvekili Sayın Orhan Sür. 
 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. 
 
Çok değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro örgütü çok talihsiz bir örgüt. Aslında çok önemli görevleri var ve bu 
ülkeye gerçekten çok iyi hizmet eden insanlardan oluşan bir örgüt; ama, bugün bu kürsüde bile ne kadar talihsiz 
bir örgüt olduğunu birlikte yaşadık. Bu kürsüye İktidar Grubu adına çıkan, Tapu ve Kadastro bütçesini 
konuşmak üzere çıkan arkadaşımız, konuşma süresi boyunca Tapu ve Kadastro için bir tek sözcük söylemedi, 
sadece sözlerini bitirirken bu bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bu kadar mı önemsiz bir örgüttür bu Tapu 
Kadastro. Gönül isterdi ki, İktidar Grubu adına buraya çıkan o değerli arkadaşımız, bu hükümet döneminde Tapu 
Kadastro çalışanlarına hangi özlük haklarının verildiği, hangi yeni olanakların sağlandığını anlatsaydı da biz de 
bu hükümeti alkışlasaydık; ama, diyorum ya, söylenecek pek fazla bir şey yok. Şimdi bu talihsiz örgütün 
dertlerini, bu talihsiz örgütte çalışan insanlarımızın sorunlarını anlatmaya kalksam inanıyorum ki bana verilen 
süre değil bütün arkadaşlarıma verilen süre bana verilse yetmeyecek. 
 
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, biraz önce değerli bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi kadastro çalışmaları 
1912'de başlamış; ama, biz, 1925 yılında çıkarılan 658 sayılı Kadastro Yasasını bir başlangıç olarak kabul 
ediyoruz. O günden bu yana gerçekten bu teşkilatımızın, bu kurumumuzun elemanları özverili çalışmalarıyla 
ciddî hedeflere doğru yürümüşler ve bugün geldiğimiz bu noktada, kırsalda yüzde 87,9; kentsel alanda ise yüzde 



98,5 oranında hedefe ulaşılmıştır; ama, bu yapılan kadastro çalışmaları yeterli midir diye sorarsak maalesef 
yeterlidir diyemeyiz; çünkü, girmeyi hedeflediğimiz Avrupa Birliğinde ikinci kadastro işlemleri tamamlanmıştır 
değerli arkadaşlarım, üçüncü ve dördüncü kadastro çalışmaları devam etmektedir; biz ise hala cumhuriyetin 
seksenbirinci yılında birinci kadastroyu tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.  
 
Bildiğim kadarıyla hükümetimizin yeni bir kadastro yasası üzerinde çalışmaları var; gönülden destekliyoruz. Bu 
yasanın Meclise indiği dönemde düşüncelerimizi elbette yansıtacağız; ama, diliyorum ki, bürokrasi, bu yasanın 
güzel çıkmasına, bu yasanın Avrupa Birliği devletlerindeki gibi çağdaş bir yasa olmasına engel olmasın. 
 
Çok değerli arkadaşlarım, yine biliyorum ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar kadastrosu 
yapılamayan 11 000 civarındaki köyümüzün, bu hükümet döneminde kadastrosunun tamamlanması yönünde bir 
çalışma sergiliyor. Bu amaçla, özel sektörümüzden faydalanılıyor. Diliyorum, bu amaç ve bu hedef tutturulsun 
ve Türkiye'nin kadastrosu, hiç olmazsa birinci kadastrosu, bir an önce bitirilebilsin.  
 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Cumhurbaşkanımızca veto edilen Kamu Yönetimi Temel Yasasının, 
dolaylı olarak yaşama geçirilmeye çalışıldığı görüyoruz. Bu amaçla, sanırım, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, bir pilot genel müdürlük halinde değerlendiriliyor ve bu çalışmalar çerçevesinde, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında bir kanun tasarısı hazırlanmakta. Elbette, bu birimin bu 
amaçlı bir çalışmaya gereksinimi vardır; ama, öğrendiğimiz kadarıyla, konunun uzmanı olmayan bir mülkiye 
müfettişinin başkanlığında hazırlanmaya çalışılan bu tasarıda yapılması düşünülen değişikliklerden birisi de, 
teftiş kurullarının kaldırılmasıdır. Hepimizin bildiği gibi, teftiş kurullarının kaldırılması, Sayın 
Cumhurbaşkanının, Kamu Yönetimi Temel Yasasını geri çevirmesinin ana nedenlerinden bir tanesidir. Bize 
göre, yeni bir yapılanmada teftiş kurullarının kaldırılması, yerine, içi boşaltılmış "rehberlik ve denetim 
başkanlığı" adı altında bir birim oluşturulması, maalesef, doğru bir yaklaşım değildir. Teftiş kurullarının 
kaldırılmasının ve kamu yönetimi denetiminin, kamu denetim sisteminin bir ayağının sadece içdenetçiler sistemi 
üzerine oturtulmasının sakıncaları vardır. İçdenetim ve teftiş, birbirlerinin alternatif olmayıp, birbirlerini 
tamamlayacak bir bütün olarak düşünülmelidir.  
 
Değerli arkadaşlarım, bildiğim kadarıyla, 325 kadastro, 1 003 tapu sicil müdürlüğüyle hizmet vermeye çalışan bu 
Genel Müdürlüğümüzün, 2003 yılı sonu itibariyle toplam 18 377 kadrosu vardır; ama, bu 18 377 kadronun 12 
316'sı doludur; yani, yüzde 30 oranında kadro açığıyla, bu Genel Müdürlüğümüz hizmet vermeye çalışmaktadır.  
 
1 003 tapu sicil müdürlüğünde 5 146 personel vardır; 134 müdürlükte tek personel, 159 müdürlükte 2 personel, 
40 müdürlükteyse hiç personel yoktur.  
 
Tapu sicillerde çalışan personelin yarıdan fazlası, özelleştirme nedeniyle, diğer kurumlardan buraya aktarılan 
personelden oluşmaktadır ve maalesef, bu aktarılan personele meslek eğitimi verilmemiştir ve bu arkadaşlarımız, 
gerçekten, özveriyle, ellerinden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar; ama-tapu, kadastro gibi çok önemli 
konumda- bu arkadaşlarımızın bizlere verebilecekleri gerçekten sınırlıdır. 
 
Genel Müdürlüğün meslekiçi eğitim hizmetleri de, maalesef, yeterli değildir. Başbakanlık İdareyi Geliştirme 
Başkanlığı tarafından hazırlanan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimliliğin 
Artırılması, Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Raporunun 101 inci sayfasında, mevcut personelin yüzde 
60'ının meslekî eğitim almamış olduğu ve bunların, diğer kurumlardan naklen buraya atandıkları açıkça 
belirtilmektedir. Bu durum, kurumun ne denli acınacak bir konumda olduğunun göstergesidir değerli 
arkadaşlarım. 
 
Bu kurumun personelinin sorunlarını, kısaca, sizlere anlatmak istiyorum. Bu kurumda yirmibeş yıllık bir 
mühendis 848 000 000 liraya çalışmaktadır.  Birçok başka bakanlıkta, birçok başka kurumda ekgelirler, 
eködenekler personele verilirken, maalesef, bu kurumdaki personelimize hiçbir eködeme yapılmamaktadır. Bu 
kurumda kadrolu işçiler, mevsimlik işçilere nazaran daha düşük ücret almaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, yıl boyunca arazi çalışması yapan kadastro personeline, bazı bakanlıkların personeline 
uygulanan, çalıştığı yılla orantılı yıpranma hakkının verilmemesi, maalesef, üzücü bir durumdur. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, toparlayabilir misiniz. 
 
Buyurun. 



 
ORHAN SÜR (Devamla)- Kadastro ekiplerinde görev alan personele, köylerde çalışma ve geceleme durumuna 
göre 5 500 000 lira ile 12 375 000 lira arasında komik denecek bir para ödenmektedir; bu, son derece yetersizdir. 
Kurum çalışanlarımızın özlük hakları acilen iyileştirilmelidir. Bu aşamada, elbette önümüzdeki dönemde 
dönersermayelerin kaldırılacağını biliyoruz; ama, hiç olmazsa bu aşamaya kadar, bu döneme kadar, 
dönersermayeden Kurum personelinin maaşlarına bir miktar ekleme yapılmalıdır. 2003 yılında 42,2 trilyon lira 
dönersermaye geliri üreten bu kurumun personeline bu gelirin yüzde 30'u dağıtılsa, bu arkadaşlarımıza ayda 85 
000 000 lira civarında bir katkı olacaktır. Halen 969 tapu sicil ve 325 kadastro müdürlüğüne, üç ayda bir net 
olarak 29 328 106 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır; yani, ayda 9 776 000 lira. Değerli arkadaşlarım, bu kadar 
komik bir olay, bu kadar acınılacak bir olay olamaz diye düşünüyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce, kadastro ve özellikle tapu sicil müdürlüklerinde çalışan personelimizin büyük 
bir kısmının başka kurumlardan geçerek burada görev aldığını ifade ettim; inanıyorum ki, bu Bayındırlık 
Bakanlığının diğer birimlerinde de aynen böyle. Bayındırlık Bakanlığına çeşitli kurumlardan çok sayıda eleman 
geçişi olmuştur; çünkü, bu hükümet döneminde çıkarılan, emekli ikramiyeleriyle ilgili bir söylenti üzerine, çok 
sayıda yetişmiş personel emekli olmuş; Bayındırlık müdürlüklerinde, çok sayıda yetişmiş personelin emekli 
olması sonucunda büyük boşluklar doğmuştur. Bu nedenle, Kurum, birçok yerde ihalelere çıkamamaktadır; ihale 
dosyaları hazırlanamamaktadır. Bunun kısa bir sürede aşılmasını diliyorum. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, verdiğimiz eksüreyi konuşmanızı tamamlamak için kullanmıyorsunuz ama. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
 
Sayın Bakanıma 2003 yılı bütçe görüşmeleri sırasında sorduğum bir soruya verdiği yanıtı hatırlatarak sözlerimi 
bitirmek istiyorum. Burada konuşan İktidar Partisi milletvekilleri, hep 15 000 kilometre bölünmüş yoldan 
bahsetti. Ben, 2003 yılında demiştim ki: Sayın Bakanım, ben, bir Balıkesir Milletvekilli olarak, sizden bölünmüş 
yol falan istemiyorum; şu Balıkesir'in İzmir çıkışı olan 3 kilometrelik bağlantı yolunu bitirin, size teşekkür 
edeceğim. 2004 bitti, 2005'e giriyoruz, bir labirent ve Balıkesir insanı, hala, orada, o labirentte ölüm kalım 
mücadelesi veriyor. 15 000 kilometre duble yolu bırakın, gelin, şu labirenti bitirin diyorum, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Şahsı adına, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Niyazi Özcan; buyurun efendim. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 
 
NİYAZİ ÖZCAN (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2005 yılı 
bütçesi üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, Yüce 
Heyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
 
… hiç de gözardı edemeyeceğimiz çok büyük arşiviyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık 
Bakanlığımızın omurgasını oluşturmaktadır. 
 
… 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, 22 bölge müdürlüğü 
ve 1 470 taşra teşkilatıyla, toprağa ilişkin akitler, tesciller, siciller üzerindeki değişiklikler, ülke kadastrosunun 
tesisi ve beraberinde getirdiği mekansal problemlerin çözülmesinde ve hızlı kentleşmenin öncüsü olarak yurt 
kalkınmasında en büyük rolü oynamaktadır.  
 
Diğer taraftan, her yıl 500 kişinin emekli olması, kurumlar arasındaki ücret farkından dolayı nakiller, tapu ve 
kadastro meslek liseleri mezunlarının kuruma kazandırılamamasından, kurumun ihtiyacı olan teknik personel 
önemli ölçüde azalma kaydetmektedir. Dolayısıyla, 2003 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bağ-Kur, İŞKUR, 
Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı çalışanlarına yaptığımız gibi, hayatlarının yarısı arazilerde geçen, kimi gün aç 
kimi gün susuz, topuklarına kadar çamur içinde Tapu ve Kadastro çalışanlarına da fazla çalışma, ekücret 
tazminatı gibi eködemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda, Sayın Maliye Bakanımızın ve Sayın 
Bayındırlık Bakanımızın gerekli çalışma ve girişimlerde bulunmasını da bekliyorum. 



 
Ayrıca, TAKBİS, ARİP, MERLİS, Arşiv Otomasyonu, Harita Bilgi Bankası, Alo Tapu Hattı ve Sayısallaştırma 
gibi büyük projeleri planlayıp uygulayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze, kaynakta daha fazla destek 
verilmesi kanaatindeyim. 
 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
 
Hükümet adına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Ergezen, kaç dakikayı siz kullanacaksınız? 
 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- 45 dakikayı ikiye bölelim; 22,5 dakika Sayın 
Başkan. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Ergezen. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan, sayın üyeler; Bakanlığım ile 
bağlı ve ilgili kuruluşların 2004 yılında yaptıkları hizmetler ve 2005 yılı hedefleri hakkında bilgi sunmak üzere 
huzurunuzdayım; hepinize en derin saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. 
 
Bakanlığım ile bağlı ve ilgili kuruluşların her yıl muhatap olduğu proje sayısı 5 000'in üzerindedir. Bu projelerin 
yıllık harcamaları ise, 2004 yılı fiyatlarıyla 4,5 katrilyondur.  
 
Bu projeler, başlıkları itibariyle şunları ihtiva etmektedir: 
 
- Karayolları Genel Müdürlüğüyle yapılan projeler, yol yapım projeleri, 
- İller Bankası Genel Müdürlüğüyle, belediyelerin altyapı projeleri, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma gibi, 
- Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile afet konutları, 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle, kadastro ve yine TAU Genel Müdürlüğü vasıtasıyla kıyı kenar çizgileri 
ve kıyı imar planları yapılmaktadır. 
 
Bu projeler yürütülürken, 200'ün üzerinde de sektör harekete geçirilmekte, istihdama da önemli ölçüde katkıda 
bulunulmaktadır. Yaptığımız bu hizmetler parasal içerikli olduğu için, işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Proje 
sayımızın çok fazla olması nedeniyle, çok sayıda ihale yapıldığına, yılda 4-5 katrilyon ödeme yapıldığına dikkat 
edildiğinde, işimizin ne kadar zor olduğunu hep beraber görmüş olmamız gerekir.  
 
… 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Sayın Başkanım, ikinci bir şey daha 
söylemek istiyorum. Çok önemli hizmetler var. Bir arkadaş, burada "Tapu Kadastronun ödeneği yok" dedi. Tapu 
Kadastronun ödeneği yüzde 700 artmıştır. Tapu Kadastro hizmetlerinin tamamı üç yılda bitecek; kadastro işleri 
bitecek, harita bankacılık bitecek, bilgisayar ortamına aktarılması üç yılda tamamlanacak.  
 
İller Bankası da çok büyük başarılar sağlamıştır. Faizler, yatırımlarda yüzde 16'lara düşmüştür. Bir yıllık kredi 
faizleri de yüzde 35'ten yüzde 12'ye düşmüştür. Hiçbir belediyeye ayırım yapılmıyor. Borcu olan belediyelere 
yüzde 60 gönderiyoruz. Banka kara geçmiştir. Yatırım ödenekleri geçmiş yıllara göre çok artmıştır; bu yıl, 600 
trilyon liranın üzerinde yatırım ödeneğimiz var. Göllerimizi, akarsularımızı kirletmemek için arıtmayla ilgili 
proje çalışmalarımız başarıyla yürüyor. Ayrıca, ağustos, eylül, ekim aylarında İller Bankasının yüzde 5'lik 
ortaklık payını bile biz belediyelerimize gönderdik. Sebep; belediyelerimiz başarılı olsun. 
 
Burada deprem haritaları yapılıyor. Evet, Kastamonu bitti, Zonguldak'a başladık. Deprem Şûrasını 
gerçekleştirdik. Master planımız da yapılıyor. Türkiye'de hep ilkleri başarıyoruz Allah'a şükür.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Teşekkür eder misiniz Sayın Bakan. 
 



BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI ZEKİ ERGEZEN (Devamla)- Konuşacak çok şeyler var. Sorularınıza 
cevap verecektim, vakit yok; onlara yazılı cevap vereceğiz.  
 
Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bize teşekkür edenlere de biz teşekkür ediyoruz. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun. (Alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.  
 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum.  
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.42 

BAŞKAN: Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 
Fonksiyonel 
Kod 

Açıklama YTL 

01 Genel Kamu Hizmetleri 229 474 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
02 Savunma Hizmetleri 291 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 60 000 000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Mali Yılı Kesinhesabı 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 169 335 822 100 000 
Toplam Harcama 168 622 279 200 000 



İptal Edilen Ödenek 3 233 233 400 000 
Ödenek Dışı Harcama 2 519 690 500 000 

 
 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 mali yılı kesinhesabının bölümleri  kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 22 CİLT: 105 YASAMA YILI: 4 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  
TUTANAK DERGİSİ,  
 
37 nci Birleşim 
20 Aralık 2005 Salı 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

 
 
Ö) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
 
R) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet?.. Yerinde. 
 
Onbirinci turda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır. 
 
Onbirinci turda grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum:  
 
Gruplar:  
 
AK Parti Grubu: Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Sivas Milletvekili 
Orhan Taş, Konya Milletvekili Kerim Özkul, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Çankırı Milletvekili Tevfık 
Akbak, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan.  
 
Anavatan Partisi Grubu: Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan, Mardin Milletvekili Muharrem Doğan.  
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Aydın Milletvekili Mesut Özakcan, 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür.  
 
Şahısları adına: 
 
Lehinde: Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Osmaniye Milletvekili Durdu 
Mehmet Kastal. 
 
Aleyhinde: Mardin Milletvekili Muharrem Doğan. 
 
… 
 
BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen, sakin bir şekilde olun; bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 
 
BAŞKAN- Önce, isterseniz, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan Beye söz vereyim ben, o arada gelirse, olur, 
gelmezse, mevcut arkadaşlardan birisini konuştururuz. 



 
Mikail Bey, siz buyurun. Eğer o arada gelmezse, Sayın Halil Ürün'e söz verebiliriz. AK Parti Grubu adına, 
Kırşehir Milletvekili Sayın Mikail Arslan, buyurun efendim. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MİKAİL ARSLAN (Kırşehir)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 2006 yılı bütçesi hakkında Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Konuşmam, kısaca, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün önemi, sorunları, sorunlara çözüm yoları ve faaliyetleri 
hakkında olacaktır.  
 
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda, takriben 3 000 000 adet işlem yapmaktadır. Bu da 15 000 000 
vatandaşımızı direkt ilgilendirmektedir. Tabii, potansiyel olarak da Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının 
tamamını ilgilendirmektedir.  
 
Mülkiyet hakları açısından tapu, kimin, nasıl; kadastro, nerede, ne kadar sorularının cevabını aramakta ve 
vermektedir. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmet kapsamında, gökyüzü haklarını, üst haklarını, endüstriyel 
hakları, imar haklarını, tarımsal hakları, kıyı haklarını, madenî hakları ve yeraltı su haklarını incelemektedir.  
 
Hizmet alanları içerisinde ise, Hazine, vatandaş, bankalar, Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, belediyeler, TEDAŞ, Karayolları, Telekom, BOTAŞ gibi kurumlar ile Adalet 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı 
bulunmaktadır. Ayrıca, halihazır haritalar, imar planları, kadastro ve tapu da ilgi alanı içerisindedir.  
 
Genel Müdürlük, uzay teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, hukuk bilgisi, jeodezi bilimi ve mülkiyet haklarının 
tespitiyle ilgili de direkt çalışmalar içerisinde bulunmaktadır.  
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı genel bütçe içerisinde müstakil bütçeli bir kamu kuruluşu olana Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, 55 yıllık geçmişi, 22 bölge müdürlüğü, 1 003 tapu sicil müdürlüğü, 325 kadastro 
müdürlüğü, 13 000 personeliyle ülke çapında yaygın hizmet vermektedir.  
 
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle, 47 854 birimden 36 760'ının kadastrosu tamamlanmış durumdadır; ki, bu da, 
ülke genelinin yüzde 77'sine tekabül etmektedir. Kadastrosu yapılamayan 11 094 birimden-ki, bunlar mahalle ve 
köy olarak, birim olarak ifade ediyoruz- 3 268'inin ihaleleri 2005 yılı içerisinde yapılmış, kalan 7 839 mahalle ve 
köyün kadastro çalışmalarının ise 2006 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Kadastrosu yeni yapılacak alanların 
merkeze uzak olmaları, ormanla ilişkili olmaları, engebeli yerler olmaları, ölçme zorluğunun bulunması, rantının 
düşük yerler olması ve kadastroya olan ilginin azalmasından dolayı, bu gibi yerlerde çalışma yapmak sorunlu ve 
zor bulunmaktadır. O yüzden, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğünün, bu sayılarını, aslında ikiyle çarpmak 
gerektiği kanaatindeyiz.  
 
Yine, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğümüzün, TAKBİS Projesi ve Tarım Reformu Uygulama Projesi-Tarım 
Bakanlığıyla beraber yürüttüğü proje- TARBİS Projesi (Tapu Arşivi Otomasyon Bilgi Sistemi) ve de MERNİS 
Projesi gibi projeleri bulunmaktadır.  
 
2002 yılında kadastroyla ilgili, tapuyla ilgili belirlenen bazı sorunları da kısaca belirtmek istiyorum. Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışma alanları içerisinde, orman niteliğinde olan alanlar için 6831 sayılı 
Kanuna göre Orman Genel Müdürlüğünce, mera niteliğinde olan araziler için 4342 sayılı Kanuna göre Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca, Mera Komisyonunca orman dışına çıkarılan 2/B arazileri için de Çevre ve Orman 
Bakanlığınca, istenmesi durumunda, 3402 sayılı Kanuna göre kadastro çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum ise, 
kadastro özelliğine uygun çalışma anlayışının ve yönetiminin parçalanmasına neden olmaktadır.  
 
Sorunları şunlardır: Eski kadastro çalışmalarının dayanağı olan nirengiler korunamamıştır. Kadastro sonrası 
planlar üzerinde değişiklikler izlenememiştir. Paftayla arazi birbirine uymamaktadır. Kullanılan pafta altlıkları 
eskimiştir. Plan, ölçeklere, ihtiyaçlara yanıt verememektedir. Bazı paftalar foto plan olduğu için yetersizdir. 
Grafik paftalar günümüzün ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.  
 
Belediyelerle yeterince işbirliği yapılamamaktadır. Mülkiyet uyuşmazlıklarıyla ilgili biriken davaların sayısı hala 
fazladır.  
 



Kurum, toprağa yönelik faaliyet gösteren diğer kurumlarla koordineli çalışamamaktadır. Arazide ve merkezde 
çalışan elemanların tümü için yeni çalışma şartları oluşturulamamaktadır.  
 
Pek çok yerde kadastro, ülke koordinat sistemine bağlanamadığından ve tescil harici yerler bırakıldığından, 
kenarlaştırma sorunları yaşanmaktadır.  
 
Var olan arşiv düzeni belgelerin güncelliğini sağlayamadığından, anlamlı olmayan yığılma noktaları 
oluşturmaktadır. 
 
Tüzel standartlar, çağdaş, çok amaçlı kadastro için yetersizdir.  
 
Çeşitli kurumlar tarafından mükerrer çalışmalar yapılmaktadır.  
 
Bunlara karşın, önerilerimizse, özel sektörün yeteneklerinden yararlanılması, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün kimi yetkilerinin taşra birimlerine devredilmesi, çağdaş ve çok amaçlı kadastroya geçilmesi, 
mastır arazi yönetim planının tasarlanması, kadastronun yenilenmesi ve yaşatılması, çağdaş teknolojilerin baz 
alınması, çalışanların mutluluğunun sağlanması, koordinasyonsuzluğun giderilmesi ve tüm kadastro paftalarının 
ülkenin koordinat sisteminde sayısal duruma getirilmesi bulunmaktadır. 
 
Tabii, Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü, giderlerinin yanında, 10 kat gelir sağlayan bir genel müdürlüktür ve bu 
gelirleriyle de çok değerli projeler yapılmaktadır. 2005 yılı içerisinde, ilk defa, son yıllarda 10 katı yatırım 
bütçesi ayrılmıştır. O yüzden, Bakanlığımızı ve hükümetimizi tebrik ediyoruz. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN- Sayın Arslan, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
 
Buyurun. 
 
MİKAİL ARSLAN (Devamla)- Tabii, Genel Müdürlüğümüz 3 Kasımdan sonra çok değerli çalışmalar yapmış, 
personel ihtiyaçlarını gidermek üzere 1 017 adet teknik eleman istihdamını sağlamış, öncelikli 20 ilde çiftçi kayıt 
sistemini başlatmış, 60 000 000 dolar kaynak temin etmiş, yıllık ortalama 450 olan kadastro adedinin, yılda 1 
200 birim kadastro yapılmasına başlamış ve 2005 yılında 3 000 birimde kadastro çalışmaları bitirilmiş, 1 000 
birimde de kadastro çalışmalarına başlanmıştır.  
 
TAKBİS'e önemli kaynaklar sağlamış ve yatırım ödeneğini de, biraz önce bahsettiğim gibi 10 kat artırmıştır. 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz çok önemli hizmetler 
yapmaktadır ve yapmaya devam etmektedir. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere, çalışmalarda emeği geçen 
bütün meslektaşlarımıza, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarının tümüne teşekkür ediyor, 2006 yılı 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması temennilerimle, beni sabırla dinleyen Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına üçüncü konuşmacı Balıkesir Milletvekili Orhan Sür. 
 
Sayın Sür, buyurun. 
 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan bütçe tasarısının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi, çalışmalarımızı umutla izleyen 
çalışanlarımızı ve halkımızı saygıyla selamlıyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro bütçesine geçmeden önce bugünkü gazetelerde yer alan ve Bayındırlık 
Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu hakkında, her ne kadar Sayın Bakanımız yerine yeni geliyorsa da, bir konuyu 
dile getirmek istiyorum. Evet, herhalde bizim çıktığımızı görünce o da geldi.  
 
Değerli arkadaşlarım, bugünkü Milliyet Gazetesinde manşetten bir haber var. Konu, Karadeniz otoyolundaki 
kamulaştırma bedelleri. Bir teknik eleman olarak o haberi okuduğumda, inanın, tüylerim diken diken oldu. Böyle 
bir olay nasıl yaşanıyor, bir türlü anlayamadım; aslında anladım da, bunların çok gerilerde kaldığını 



düşünüyordum; çünkü bu ülkede otoyol kamulaştırmalarında devletin nasıl soyulduğunu bundan önceki 
dönemlerde çok görmüştük; ama, sanırım, bir yenisiyle karşı karşıyayız.  
 
Değerli arkadaşlarım, şimdi öyle rakamlar var ki, insan beyni almıyor. Şimdi, kadastro mühendisi olarak, takdir 
işleminin nasıl yapıldığını gayet iyi bilen bir arkadaşınızım. Karayollarının takdir komisyonu gidiyor, örneğin, 
Giresun'da Erik Limanı bölgesinde bir fındık bahçesinin dönümüne 19 milyar lira değer biçiyor, dönümüne. 
Arkasından, vatandaşımız mahkemeye gidiyor ve birden bire bu değer, dönümü 495 milyar lira oluyor bir fındık 
bahçesinin. Değerli arkadaşlarım, 25 kat artıyor değer, 25 kat! 
 
Şimdi, listeler halinde verilmiş. Öyle rakamlar var ki, 10 kat, 15 kat, 20 kat. Yani, bu, devletin soyulmasından 
başka nedir; sayın Bakanım, bu konuda ne yapıyoruz, ne yapacağız? Birlikte bu ülkeyi bu durumdan nasıl 
kurtaracağız? Bunu size sormak istedim, bunu sizlerle paylaşmak istedim. 
 
Değerli arkadaşlarım, gelelim Tapu Kadastromuzun bütçesine. Geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde Tapu 
Kadastronun bütçesi görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ve Tapu Kadastro personelinin 
sıkıntılarını sizlerle paylaşmaya çalıştım, onların sıkıntılarını sizlere anlatmaya çalıştım. Aradan bir yıl geçti. Bu 
konuşmayı yapmadan önce, acaba, geçen yıl neler demişim diye, geçmiş arşivi şöyle bir inceledim, gördüm ki, 
değişen pek bir şey yok. Sorunlar aynı sorun, yaşananlar aynı dert.  
 
Aslında, belki bu hükümetten, ülkenin emeğiyle geçinen işçisine, köylüsüne, emeklisine, dul ve yetimine, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için bir şeyler beklemek gafletinde bulunan insanlar olarak hayal kırıklığını 
yaşıyoruz; ama, bu aksaklıkları size anlatmak zorundayız. Belki, biz bunları anlatınca bazı şeyler değişir 
umudundayız. Belki, çalışanlarımızın temsilcileri kısıtlı imkanlarıyla sizlere sorunlarını anlatıyorlar; dinliyor 
gibi görünüyorsunuz; ama, sonuçta geldiğimiz noktada, hiç dinlemediğiniz ortaya çıkıyor; çünkü, 
çalışanlarımızın yaşamlarında hiçbir iyileşme yok. Belki, biz burada bunları dile getirince şunu düşünürsünüz: 
Biz bunlardan sandıklar dolusu oy aldık, biz bunlar sayesinde iktidar olduk, milletvekili olduk, bakan olduk; hiç 
olmazsa, verdiğimiz sözleri yerine getirelim dersiniz de, insanlarımızın dertleri biraz azalır, biraz daha mutlu 
yaşarlar. Elbette, bu sözlere kulak tıkayabilirsiniz; bunun hesabını da, elbette, sonuçta sandık başında verirsiniz.  
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, yasaların kendisine verdiği görevi merkezde ve 
Anadolu'nun dörtbir yanına dağılmış 1 003 tapu sicil müdürlüğünde çalışan 1 098, 325 kadastro müdürlüğünde 
çalışan 488 mevcut personeline geçtiğimiz günlerde alınan 1 000 sözleşmeli arkadaşımızı da katarak yerine 
getirmeye çalışmaktadır. 
 
Kurumun halen personel açığı, 4 000'in üzerindedir. Aslında, kurumda çalışanların bir kısmı, başka kurumlardan 
bu kuruma nakil yoluyla gelen arkadaşlarımızdır. Maalesef, başka kurumlardan bu kuruma nakil yoluyla gelen 
arkadaşlarımız, hiçbir hizmetiçi eğitimden geçirilmeden hemen kurumda göreve başlamaktalar ve Tapu 
Kadastroda çalışmaya devam etmekteler. Örnek olarak, geçtiğimiz günlerde, burada Kadastro Yasası 
görüşülürken de ifade etmiştim, köy imamları, tapu dairelerine tayin ediliyorlar ve ertesi gün göreve başlayıp, 
tapucu olarak işlem yapıyorlar. Değerli arkadaşlarım, tapu ve kadastro, ihtisas gerektiren bir alandır, öyle her 
önüne gelenin işlem yapacağı bir alan değil.  
 
Ülkemizin tamamında kadastroya başlanması için, son yıllarda, gerek bütçe kaynaklarından, gerek döner 
sermayeden, gerekse dış kaynaklı kredilerden büyük paralar ayrılmakta, hükümet, hedef olarak, üç yıl içinde 
kadastronun başlanmadığı nokta bırakmamaya çalışmaktadır. Bu amaçla da, özel sektörümüzden faydalanma 
düşünülmüş ve özel sektörümüz de çok sayıda ihale yapılarak bu olayın içine çekilmiştir. Bugüne kadar 
çalışmaların başlanmadığı 10 000-10 500 civarındaki köy biriminde bu çalışmalar başlatılarak, ilk tesis 
kadastrosu tamamlanmaya çalışılmaktadır. 2005 yılı içinde 4 032 köy biriminde çalışmalar devam etmektedir.  
 
Kadastro Genel Müdürlüğümüz, bu çalışmalarına, 1 603 birimde, ARİP projesi altında kaynak bulmuştur, 1 665 
birime döner sermayeden kaynak aktarmıştır, 764 birimde ise kendi olanaklarıyla çalışma yapmaktadır; ama, bu 
çalışmalar bazı aksaklıkları da bugünlere taşımaktadır değerli arkadaşlarım. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu 
aksaklıkları çözmeye çalışmakta; ama, sorunların büyük bir bölümü ortada durmaktadır. Özellikle, orman 
kadastrosunun tamamlanmamış olması ve orman kadastrosu yapılan bazı birimlerde yapılan orman 
kadastrosunun bugünkü teknik düzeyinin çok altında kalması nedeniyle tescil edilemeyecek konumda olması, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün işlemleri tamamlamasına, sonuçlandırmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, 
orman kadastrosu acilen bitirilmeli ve bugüne kadar yapıldığı halde tescil edilemeyen orman kadastrosu 
alanlarındaysa yeni tekniğe ve teknolojiye uygun iyileştirmeler yapılmalıdır.  
 



Yıllarca kendi çalışanlarının özlük hakları üzerine iyileştirme için bir kaynak bulamayan Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz, milyonlarca dolar harcayarak bu işlemi sonuçlandırmaya çalışıyor. Elbette bunun 
sonuçlandırılması ülkemiz için yararlı. Ama, kadastro çalışanları, bu çalışmalar yapılırken, kendi istemleri 
dışında geçici görevlere gönderilmektedir değerli arkadaşlarım. Ancak, zaten kıt kanaat geçinmekte olan 
kadastro çalışanları, geçici görevlere giderken yolluklarını zamanında alamamaktalar.  
 
Müteahhitlerin sağlaması gereken yatacak yer ve şantiyeler, maalesef, sağlık koşullarına uygun değildir. 
Sözleşmeli personelin bir kısmı bazı müteahhitlerin baskısı altında çalışmaktadır. Bazı çalışma birimlerinde 3402 
sayılı Kadastro Yasasının bazı maddelerinin dikkate alınmadan çalışmaların sürdürüldüğü rapor edilmektedir.  
 
ARİP projesi kapsamında çalışmaların yapıldığı doğu ve güneydoğu bölgelerinde görevlendirilen personelin can 
güvenliği yoktur değerli arkadaşlarım. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde çatışmalar sürmekte ve arazinin bazı 
yerlerinde mayınlar bulunmaktadır. 19 Eylül 2005 tarihinde mayın patlaması sonucu kadastro teknisyeni Fehmi 
Doğan yaşamını yitirmiş, Furkan Yazgan ve Ayhan Ağırbaş yaralanmışlardır. Yaşamını kaybeden değerli 
arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar dileklerimi sunuyorum. Geçici görevdeki 
personelin yaşam koşullarının ve can güvenliklerinin acilen sağlanmasının, özveriyle çalışan bu arkadaşlarımıza 
borcumuz olduğunu düşünüyorum.  
 
Değerli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarının ortalama aylık geliri 600-750 YTL 
arasındadır. Kasım ayı itibariyle, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 1 950 YTL olduğunu düşünürsek, Tapu 
Kadastro çalışanlarının tamamının yoksullardan oluştuğunu buradan söyleyebiliriz. Bu bütçeyle bu 
arkadaşlarımıza sunacağımız 15-20 YTL'lik maaş artışlarıyla, bu arkadaşlarımızı, çağdaş, uygar bir yaşama 
yönlendirdiğimiz düşünüyorsak, gerçekten yanılıyoruz.  
 
Değerli arkadaşlarım, bir taraftan övünerek gelir seviyemizin yükseldiğini söyleyeceksiniz, bir taraftan da 
çalışanlarınızı açlığa mahkûm edeceksiniz. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz bilemiyorum, ama, ben, buna 
isyan ediyorum değerli arkadaşlarım.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN- Sayın Sür, lütfen konuşmanızı tamamlayınız.  
 
Buyurun. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Geçen yılki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, en azından döner sermayenin bir 
kısmının Tapu Kadastro çalışanlarına eşit olarak paylaştırılmasının, bu insanlarımızın, bu çalışanlarımızın 
sorunlarını bir miktar azaltacağını düşünüyorum. Örneğin, 2004 yılı rakamlarıyla döner sermayeden, Tapu 
Kadastronun gelirinin yüzde 30'u çalışanlarımıza dağıtılsa, ortalama aylık 157 YTL bir iyileşme sağlanacak; 
bunun yapılması lAzım.  
 
Yine, geçen yıl söyledim; çeşitli kamu kurumlarında çalışanlara değişik adlarda bazı ödemeler yapılıyor. 59 uncu 
hükümet döneminde de bazı kurumlar için yasalar çıkarıldı. Bazı kurumlarda çalışanların gelirlerden pay alması 
sağlandı; ama, ne hikmetse, Bayındırlık Bakanlığı çalışanlarına bu şans verilemedi.  
 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda, biliyoruz ki, çalışanlarımızın temsilcileri de çeşitli şekillerde bizlere 
görüşlerini ifade ettiler, biliyorum ki, hükümete de görüşlerini ifade ettiler; ama, eşit işe eşit ücret vereceksek, 
bunu, burada yaşama geçirmek zorundayız. Çeşitli kamu kuruluşlarında, çok, aynı işi farklı rakamlarla yapan 
insanlarımız var. 
 
Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda, burada Kadastro Yasası görüşülürken, bir ara, 
sanki, Tapu Kadastro çalışanlarının bu sorunu çözülecekmiş gibi bir hava doğdu, sevindim; ama, sonradan geriye 
bırakıldı. Aradan aylar geçti; yine hiçbir değişim yok, yine hiçbir gelişim yok. 
 
Değerli arkadaşlarım, gerek tapu sicil müdürlüklerinde gerekse kadastro müdürlüklerinde, temizlik malzemesi, 
boya badana, telefon, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarla ilgili müdürlüklerce karşılanmaya çalışılan çabalar var. 
Hiçbir ödenek yok veya çok az bir ödenek var. Bu, istismara neden oluyor ve devletin küçük düşürülmesine 
neden oluyor. Bu konularda gereken önlem alınmalıdır. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 



BAŞKAN- Sayın Sür, lütfen, Genel Kurula teşekkür eder misiniz. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
 
Vilayet ve kaymakamlık binalarının dışındaki mahallerde görev yapan müdürlüklerin bina güvenlikleri Allah'a 
emanet edilmiştir. Bu binalarda saklanan evraklar, özel güvenlik gerektiren evraklardır. Binaların güvenliği için 
gereken önlemler alınmalıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım, taşınmaz malikleri ve hak sahipleri, sicilleri üzerinde yazılı izinler veya mahkeme kararı 
olmadan yapılan bir değişiklikten zarar görmüşse, bu zarar devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu zarar, 
zamanaşımına tAbi olmaksızın, kusurlu memura veya mirasçılarına rücu edilmektedir; yani, tapu çalışanları, 
yaptıkları hatalardan ötürü öldükten sonra bile sorumludurlar. Bu hataların bir kısmı kasten yapılmasına rağmen, 
büyük bir kısmı sehven yapılmış hatalardır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin kasıtlı olmadan 
yapacağı bu tür hatalardan kaynaklanan tazminatlarının karşılanabilmesi için, döner sermayeye ödenecek işlem 
gelirlerinden bir fon oluşturulması gerekmekte ve personelin bu tür hatalarında yanında olmak gerekmektedir. 
 
Ayrıca… 
 
BAŞKAN- Sayın Sür, süreniz dolmak üzere. 
 
ORHAN SÜR (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
 
Zaten, Tapu Kadastro teşkilatının sorunlarını anlatmakla bitiremiyoruz.  
 
Ben, Tapu Kadastro çalışanlarını saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 20.52 

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Şimdi, söz, şahsı adına, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Niyazi Özcan'a aittir. 
 
Sayın Özcan, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
NİYAZİ ÖZCAN (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2006 yılı 
bütçesi üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere, lehte söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 
 
… 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan, 22 bölge müdürlüğü ve 1 470 taşra teşkilatıyla hizmet veren, 
toprağa ilişkin akitler, tesciller, siciller ve ülke kadastrosunun tesis hizmetlerini yürüten Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzün, ülke kalkınmasında, sosyal ve ekonomik planlama çalışmalarında, hızlı kentleşmenin beraber 
getirdiği mekansal problemlerin çözülmesinde, yurt kalkınmasında büyük rolü vardır.  
 
Ülkemiz kadastro çalışmaları, cumhuriyetle beraber, seksen yıldan beri yapılmasına rağmen, yeterli başarı 
sağlanamamıştır. Bizim dönemimizde çalışmalara hız verilmiş, bugüne kadar 47 854 birimden 36 670 birimde 
kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Geri kalan 11 184 birimi, inşallah, 2006 yılında tamamlayarak, seksen 
yıldan beri başarılamayanı başarmanın gururunu yaşayacağız.  
 
3402 sayılı Kadastro Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 
hizmetlerin önü açılmıştır. Orman kadastrosu ile tesis kadastrosu birleştirilerek, daha önce süregelen ihtilaflı 
konulara çözüm getirilmiştir. Daha önce kadastro haritalarında yapılan hataları düzeltme yetkisinin kadastro 



komisyonlarına verilmesi ve bu komisyon marifetiyle gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla, yıllardan beri 
süregelen mahkeme konularının sona erdirileceğini beklemekteyiz.  
 
Geçmiş dönemlerde, gerek tapu ve kadastro hizmetlerine gerekse bu teşkilata hak ettiği değer verilmemiştir. 
Toplum olarak, değer verdiğimiz toprağın, ekonominin en büyük lokomotifi olan gayrimenkul piyasasının, 
devletin elinde bulunan atıl taşınmazların ekonomiye kazandırılması gibi konular düşünüldüğünde, çok daha 
önem verilmesi gereken bir kurum olduğu açıkça görülmektedir.  
 
 
BAŞKAN- Hükümet adına ikinci konuşmacı, Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Özak. 
 
Buyurun Sayın Bakanım. 
 
20 dakika süreniz var Sayın Bakanım. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) – 
 
… 
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün TAKBİS ve TARBİS Projelerinden bahsedildi. Ayrıca, GPS 
İstasyonlarının Kurulması Projesi, özellikle TÜBİTAK'tan gerekli kaynak temin edildi ve protokol imzalandı.  
 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun çıkarılarak yönetmelik aşamasına geldi. 
Bu, son derece önemli bir hadise.  
 
 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
 
A- CETVELİ                                                                                                                                    
 

Fonksiyonel 
Kod 

Açıklama YTL 

01 Genel Kamu Hizmetleri 284.511.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 355.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 71.374.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 356.240.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 



BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
A- CETVELİ 
 

 Lira 
Genel Ödenek Toplamı 191.195.731.000.000 
Toplam Harcama 195.632.833.300.000 
Ödenek Dışı Harcama  8.305.977.800.000 
İptal Edilen Ödenek 3.868.875.500.000 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.  
 
  



 
 
 
DÖNEM: 22 CİLT: 142 YASAMA YILI: 5 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ,  
 
40’ıncı Birleşim 
22 Aralık 2006 Cuma 
 
 
 
G) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi  
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Mali Yılı Kesinhesabı  
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), TürkAn MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'ıncı Birleşimi'ni açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.  
 
Sayın milletvekilleri, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2005 Mali Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.  
 
Program uyarınca, bugün, on üçüncü tur görüşmelerini yapacağız. On üçüncü turda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve 
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeleri yer 
almaktadır.  
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.02 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), TürkAn MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'ıncı Birleşimi'nin Üçüncü Oturumu'nu 
açıyorum.  
 
On üçüncü turdaki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.  
 
Komisyon ve Hükümet yerinde.  
 
 
BAŞKAN- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına altıncı ve son konuşmacı Erdal Karademir, İzmir Milletvekili.  
 
Buyurun Sayın Karademir. (CHP sıralarından alkışlar)  
 
CHP GRUBU ADINA ERDAL KARDEMİR (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2007 mali yılı bütçe 
kanunu tasarısının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 



Değerli arkadaşlarım, harita kadastro hizmet ve faaliyetleri, eski çağlardan günümüze uzanan gelişme sürecinde, 
değişik içerik ve düzeylerdeki beklentilere göre, savunma, vergi, yargı, şehirleşme, imar, kamulaştırma, arsa ve 
arazi kullanımının düzenlenmesi, mühendislik projelerinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi, sosyal, kültürel, 
turistik, teknik ve ekonomik planlama gibi toprakla ilgili her türlü tasarım ve uygulama ile taşınmaz mülkiyetin 
devlet güvencesinde korunması hizmet ve faaliyetlerine duyulan gereksinimleri karşılamaktadır.  
 
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, bugüne kadar, ilk tesis kadastrosu, kentsel alanlarda, mahalle bazında yüzde 
97, kırsal alanlarda, köy bazında yüzde 71 oranında gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de tapuda kayıtlı 55 milyon 
parsel mevcuttur. Bunların yüzde 23'ünün kadastrosu tamamlanmamıştır. AKP Hükümeti ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü üst yönetimi "kadastroyu bitirdik" demek için bir süreç başlatmışlardır. Bu anlayış tek başına 
yeterli değildir. Mevcut kadastrosunun üçte 2'sinin günümüz teknolojilerine uygun biçimde yenilenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin tesis kadastrosu bitmek üzereyken, yenileme ve çok amaçlı kadastro için 
hazırlıklara başlanmalıdır.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, son üç yıldır, ihale yöntemiyle işlerini yaptırmaya başlamıştır. Geçen üç yıllık 
süreçte ihale edilen işlerdeki başarı ölçütü olarak yalnızca üretilen parsel sayısı ele alınmaktadır. Bu, yanıltıcı 
sonuçlar doğurmaktadır. "Üç yılda Türkiye'nin kadastrosunu bitireceğiz" hedefi gerçeklikten çok uzak bir 
hedeftir ve şu anda bu süre zaten aşılmıştır. Bunun getirdiği teknik, hukuksal ve ekonomik sorunlar kurumun 
gelecekte uğraşmak zorunda kalacağı en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır.  
 
Bu sorunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İhaleyle yapılan işlerin çok büyük bir bölümü zamanında 
bitirilememiştir. Süresinde tamamlanamayan işlerdeki en büyük kusur kurumundur. Zira, kadastrosu yapılan 
birçok bölgeden, birçok ilden tarafımıza gelen şikayetler Adeta sağnak yağmuruna dönüşmüştür. 
Yurttaşlarımızın birçoğu, nereye, nasıl ve ne zaman başvuruda bulunacağını bilemediğinden askı süresinde 
itirazlarını yapamamış ve hak kayıplarına uğramışlardır.  
 
Ne pahasına olursa olsun bitirelim mantığıyla hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, ne yazık ki, 
arkasında mağdur edilmiş binlerce insan ve davalı durumuna düşmüş yüzlerce köy bırakmaktadır. Örneğin, Sivas 
ilimizin İmranlı ilçesine bağlı köylerden Arık, Alacahacı, Akçakale, Cerit köyleri sadece birkaçıdır.  
 
Yine, bu ihalelerde, işlerin bir an önce bitirilmesi amacıyla ihale şartnamelerini belirleyen şartlara dikkat 
edilmediği, dolayısıyla kontrol mekanizmasının çalıştırılmadığı ifade edilmektedir.  
 
Yapılan tespitlerde, tapu kayıtlarının uygulanmadığı ve kadın mirasçılardan erkekler lehine hak kaçırıldığının 
yaşandığı, Alevi ve Bektaşi inancına sahip vatandaşlarımızın yaşadığı köylerde yapılan çalışmalarda, ihale 
şartnamesine uygun davranılmadığı, bu köylerde, kimi çalışanlarca, bırakın, yanlış da olsa boş verin, sorunlarını 
mahkemede çözsünler, yaklaşımıyla davranıldığı gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır.  
 
Değerli arkadaşlarım, yine, son dönemde yapılan kadastro çalışmalarında, sitin getirdiği ve vatandaşlarımızın 
aleyhine olan birçok sorun vardır. 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'nda yapılan bir 
değişiklikle, bugün, sit alanlarında zilyetlik yoluyla tapu elde edilememektedir. Dolayısıyla, bundan dolayı, 
birçok insanımız mağdur durumdadır. 2004'e kadar Türkiye kadastrosunun yüzde 80'i bitirilmiş ve bu 
bölgelerdeki tüm sit alanları kullanıcılarına zilyetlik yoluyla teslim edilmiştir. Ama, 2004'ten bu yana 
yapılanlarda, ne yazık ki, halkın aleyhine bir durum vardır. Bu, Anayasa'mızın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 
Bundan dolayı, başta Karadeniz olmak üzere birçok köylerimize, bugün, kadastro çalışanları girmemektedir, 
girememektedir. Yine, bu ihale yönteminde bazı personellerimiz de cezalandırılmaktadır. 
 
Değerli arkadaşlarım, işlerin daha iyi yürütülmesi mantığıyla yapılan, değişik yerlerdeki müdürlüklerde çalışan 
teknik elemanlar, batıdan doğuya, doğudan güneye görevlendirilmekte, geçici sürelerle görevlendirilmektedir. 
Bu geçici süreli görevler, üç ayla başlayıp, altı ayla, bir yıla kadar sürmektedir. Dolayısıyla, bu insanların 
bulundukları yerlerdeki aileleri, çocukları zor durumdadır. 
 
Yine, değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin, hepimizin başında ve zor olarak baktığımız, yabancılara toprak satışı 
söz konusudur bildiğiniz gibi, AKP İktidarı döneminde çıkartılmıştır. Burada, gerçek kişilere satışlarda herhangi 
bir sorun yoktur, denetlenebilmektedir. Ama, ne yazık ki, yabancı sermayeli şirketlerin tapu ve kadastro 
bilgilerini bugünkü yapıyla karşılayamamaktadır, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bunları takip edememektedir. 
Son günlerde kamuoyunun da endişeyle izlediği, yabancı uyruklu şirketler tarafından satın alınan bankaların 
sahip olduğu taşınmazların envanteri, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde değildir. Örneğin, Yunanistan uyruklu 
şirketlerin satın aldığı bankaların sahip olduğu taşınmaz sayısı ve miktarı konusunda, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bilgisi olmadığı bir gerçektir. 



 
Değerli arkadaşlarım, yapılan ihalelerde usulsüzlükler de söz konusudur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Marmara deprem bölgesi tapu ve kadastro bilgilerini sayısallaştırma işini Şubat 2005'te yapmış ve iptal etmiş; 
yine aynı yıl, Eylül 2005'te yapmış, tekrar iptal etmiştir. 
 
Sayın Bakan, söz konusu iptallerin nedenini, açık ve yalın bir şekilde burada ifade etmelisiniz. Aksi halde, 
iptallerin, ihale makamının kendine uygun müteahhidi bulamamasından mı kaynaklandığına ilişkin iddiaları 
kabullenmiş olursunuz. 
 
Yine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce, daha önce yüzde 80'i kurum tarafından bitirilmiş olan bir işin 
"Yozgat 4. Grup" olarak ihale kapsamına alınması ve yapılan ihalede 1'inci sırada bulunan ve hakkında tarikat 
ilişkisi olduğu iddia edilen bir firmaya verilmek üzereyken, işin, sıfırdan yaptırılmış gibi gösterilerek haksız 
kazanç sağlanacağı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün işi iptal etmek 
zorunda kaldığı ve bu idari soruşturmayı başlattığı, Tapu Kadastro camiasında konuşulmaktadır. Bu firmanın, 
Tapu Kadastro Genel Müdürüyle yakın bağlantısı olduğu da ifade edilmektedir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Sayın Başkan… 
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, lütfen toparlar mısınız. 
 
Buyurun. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü tarihli web sayfasında ihale 
edilen 254 adet iş vardır. Bu ihale adedinden 93 tanesi iptal edilmiştir. İptal edilen işlerin oranı, tüm işlerin üçte 
1'ini aşmaktadır. Bu rakamlar, AKP İktidarının yandaş müteahhit arayışının rakamları olduğu anlaşılmaktadır 
 
Değerli arkadaşlarım, yine, 16/6/2005 tarihinde kabul edilen, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini 
sağlayacak, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, faaliyet, denetim ve sorumluluğunu düzenleyen Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Tasarısı yasalaşmıştır ve yürürlüktedir. Ama, ne 
yazık ki, bu Kanun'un 11'inci maddesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü yüklenen yönetmelik henüz 
çıkartılmamıştır. Bu bir eksikliktir. Bu anlamda, Genel Müdürlük, Yasa'ya karşı, bugün, görevini yapmadığı 
anlamına gelmektedir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Başkanım, bitiriyorum. 
 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Karademir. 
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen TAKBİS, CORS-TR, Eylem 47, Eylem 36 gibi projeler mevcuttur.  
 
TAKBİS Projesi e-devlet çalışmalarının en önemli bölümlerinden birisi olarak nitelenmektedir; ama, bugüne 
kadar, bu projenin birçok bölümü kapalı tutulmuştur ve şu ana kadar bu proje ne aşamadadır, ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır, ne kadar para harcanmıştır sorularına net yanıt verilememektedir. 
 
Pilot uygulamalardan elde edilen sonuçlar kamuoyundan saklanmaktadır. İhale sürecinde yaşanan usulsüzlükler 
ve yapılan ihale sözleşmeleriyle firmaya sağlanan ek avantaj hep kapalı kalmıştır. Şeffaflığı söz konusu 
edenlerin bu konudaki kapalılığı düşündürücüdür. 
 
CORS-TR Projesi, bilindiği üzere, amacı, ulusal düzeyde kadastral çalışmalar için gerekli konum bilgisi üretimi 
sağlamak için ülkede bir sabit CPS referans istasyon ağı oluşturmak, kadastral amaçlı çalışmalarda kullanılmak 
üzere transformasyon parametreleri üretmek olan, 4,7 trilyon bedelli CORS-TR Projesi TÜBİTAK'ın kamu Ar-
Ge projesi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kültür Üniversitesinin girişimleriyle 
başlatılmıştır. Projenin tanımı incelendiğinde, oluşturulacak ağın kadastral amaçlı sorunların çözümünde 
kullanılması olası değildir. Çünkü, ağ, yeterli sıklıkta yapılmamıştır. Proje yürütücüsünün, Tapu Kadastro Genel 
Müdürünün yakın arkadaşı olduğu bilinen Kültür Üniversitesinin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Kamil 



Eren'in olması dikkat çekicidir. Yine alınan duyumlara göre, halen, bu proje hakemlerinden ve kadastro 
elemanlarından bazılarının Küresel AŞ üzerinden projeden gelir sağladıkları belirtilmektedir.  
 
Değerli arkadaşlarım, son olarak Eylem 47, Eylem 36 Projesi, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında…  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Karademir.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Bir dakikada bitiriyorum Başkan.  
 
BAŞKAN- Sayın Karademir, lütfen, dört dakika fazla süre kullandınız.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Teşekkür edeyim Sayın Başkan, sesimi açarsanız.  
 
BAŞKAN- Buyurun teşekkür edin.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Sesimizi açarsanız… Teşekkürü duyamazlar.  
 
BAŞKAN- Teşekkür için açıyorum, yoksa, keserim Sayın Karademir.  
 
Buyurun.  
 
ERDAL KARADEMİR (Devamla)- Evet, arkadaşlar, bu proje de-daha sonra bilgi verebilirim- bu da çok önemli 
bir proje. Yasaları hazırlanmış olmasına rağmen, ne yazık ki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu yasanın 
yasalaşması anlamında gerekli girişimi yapmamaktadır, bir eksikliktir.  
Ben, bu duygularla, yüce Meclisimizin ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyor, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Karademir.  
 
Lehinde olmak üzere, şahsı adına söz isteyen Niyazi Özcan, Kayseri Milletvekili.  
 
Buyurun Sayın Özcan. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
 
Sayın Özcan, süreniz on dakikadır.  
 
NİYAZİ ÖZCAN (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2007 yılı 
bütçesi üzerinde görüşlerimi ifade etmek üzere lehte söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, yüce 
heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.  
 
… 
 
… hiç de göz ardı edemeyeceğimiz çok büyük arşiviyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığımızın omurgasını oluşturur. 
 
… 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan, 22 bölge müdürlüğü, 1.004 tapu sicil müdürlüğü, 325 
kadastro müdürlüğüyle hizmet veren, toprağa ilişkin akitler, tesciller, siciller ve ülke kadastrosunun tesis 
hizmetlerini yürüten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün, ülke kalkınmasında, sosyal ve ekonomik 
planlama çalışmalarında, hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği mekansal problemlerin çözümlerindeki 
hizmetleri yurt kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Bizim dönemimizde çalışmalara hız verilmiş, il ve ilçe 
merkezlerinde kadastronun yüzde 99'u, kırsal kesimde ise yüzde 82'si tamamlanmıştır. Hükümet Programı'mız 
çerçevesinde, 2007 yılında kadastro girmeyen bir toprağımız kalmayacaktır.  
 
Seçim bölgem olan Kayseri'ye baktığımızda, toplam 790 birimden 682'si tamamlanmış, geri kalan 108 birim ise 
ihale aşamasındadır. Orman kadastrosu ile tesis kadastrosu birleştirilerek, daha önce süregelen itilaflı konulara 
çözüm getirilmiştir.  



 
Mali bakımdan baktığımızda, 2005 yılı bütçe payı 356 milyon YTL olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz 880 milyon YTL gelir sağlamış, 2006 yılında ise 1 milyar 200 milyon YTL gelir 
beklenmektedir. Bu ne demektir? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, kendine tahsis edilen bütçenin birkaç 
katı bütçeye gelir sağlamaktadır. Yani, yapılan yatırımlar, hem hizmet hem de kaynak olarak dönmektedir.  
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.40 

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Türkan MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'ıncı Birleşimi'nin Dördüncü Oturumu'nu 
açıyorum.  
 
On üçüncü turdaki görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.  
 
Komisyon ve Hükümet yerinde.  
 
BAŞKAN- Hükümet adına ikinci konuşmacı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak.  
 
Sayın Bakan, süreniz yirmi iki dakikadır.  
 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığımın 2006 yılı faaliyetleri, 2007 yılı bütçe tasarısı hakkında bilgi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Erdal Bey'in, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzle ilgili özellikle sorularını cevaplamak istiyorum. Bir kere, 
sit alanlarında bu zilyetlik hükümlerinin uygulanmasına olanak sağlayan yasa tasarısı komisyondan geçti. 
Söylediği doğruydu, burada bir haksızlık vardı. Bu, inşallah Genel Kurulda görüşülecek ve iddia edilen 
haksızlıklar giderilmiş olacak. Bu doğru bir tespit. Buna biz hemen müdahale ettik.  
 
TAKBİS Projesi şu ana kadar iki aşamalı olarak uygulandı. Birinci aşama pilot proje olup maliyeti 10,5 trilyon 
liradır. İkinci aşamaysa yaygınlaştırma ile ilgili olup, 77 trilyon TL, HAVELSAN AŞ'ye ihale edilmiştir. Söz 
konusu Proje 120 birimde başarıyla yürütülmekte olup, bir hafta önce, bu proje, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim 
Vakfı tarafından kamu alanındaki projeler arasında birincilik ödülü kazandı.  
 
MERNİS sayısallaştırma ihalesi, sayısallaştırmayla ilgili yasal düzenlemenin gecikmesi nedeniyle iptal edilmiş 
olup, iddia edilen hususların hiçbiri doğru değil, bunu ifade etmek istiyorum.  
 
Doğrudan sermayeyi teşvik amacıyla 4875 sayılı Yasa çerçevesinde edinilen gayrimenkullerin istatistikleri yasa 
gereği Hazine Müsteşarlığınca tutulmakta olup, yabancı gerçek kişilerle ilgili tüm istatistiki bilgiler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce sağlıklı bir şekilde tutulmakta ve takip edilmektedir.  
 
Özellikle kadastro çalışmalarında, geçmişte, yılda ortalama 350 köy, mahalle yapılırken, bu dönem, bizim 
iktidarımızda, 3.500 köy, mahalleye çıkarılmış ve işin hassasiyeti de… Geçmişe göre çok daha iyi durumda.  
 
Orman ve sitle ilgili sorunlar da asgariye indirilmiş durumda; bunu da sizinle paylaşmak istiyorum.  
 
… 
 
Kentsel dönüşümü söyledim. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2006 
tarihinde çıkarılmıştır. Altyapılar ve Kara Yolu Yol Boyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği… Bu 



yoktu maalesef, bu da çıkarılmıştır. Temel zemin etütleri formatı hazırlanmıştır. Afet Yönetimi Stratejik Planı 
hazırlanmaktadır.  
 
… 
 
 
Bu duygularla bütçemiz hayırlı. uğurlu olsun. 
 
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 mali yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Mali Yılı Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 

Kodu Açıklama YTL 
01 Genel Kamu Hizmetleri 344.445.000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 377.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 58.000.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM 402.822.000  
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 mali yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 mali yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Mali Yılı Kesinhesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Mali Yılı Kesinhesabı 
A – CETVELİ  
 
 

 YTL 
Genel Ödenek Toplamı 291.337.598,00 
Toplam Harcama 250.685.171,40 
Ödenek Dışı Harcama  5.920.123,33 
İptal Edilen Ödenek 46.572.549,93 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2005 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 23 CİLT: 8 YASAMA YILI: 2 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
 
34’üncü Birleşim 
9 Aralık 2007 Pazar 
 
 
B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34'üncü Birleşimini açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
 
Sayın Milletvekilleri, bugünkü program uyarınca bir tur görüşme yapacağız. Dokuzuncu turda, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve 
üniversitelerin bütçeleri yer almaktadır. 
 
… 
 
BAŞKAN- Komisyon? Yerinde ve Hükümet? Yerinde. 
 
Dokuzuncu turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
 
Demokratik Toplum Partisi Grubu: Özdal Üçer, Van; Şerafettin Halis, Tunceli Milletvekili, süreyi eşit olarak 
paylaşacaklardır. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: Fevzi Topuz, Muğla; Fatma Nur Serter, İstanbul; Muharrem İnce, Yalova; 
Necla Arat, İstanbul milletvekilleri. 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu: Abdülkadir Akçan, Afyonkarahisar; Ahmet Duran Bulut, Balıkesir; Akif 
Akkuş, Mersin milletvekilleri. 
 
AK Parti Grubu: Nusret Bayraktar, İstanbul; Yaşar Karayel, Kayseri; Cemal Yılmaz Demir, Samsun; Mehmet 
Sağlam, Kahramanmaraş; Fikri Işık, Kocaeli; Bayram Özçelik, Burdur; Yüksel Özden, Muğla milletvekilleri. 
 
Şahısları adına: 
 
Lehinde: Cemal Taşar, Bitlis; Mehmet Akif Paksoy, Kahramanmaraş, Gönül Bekin Şahkulubey, Mardin 
milletvekilleri. 
 
Aleyhinde: Osman Ertuğrul, Aksaray Milletvekili. 
 
Gruplar adına ilk söz, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Özdal Üçer'e aittir. 



 
Buyurun Sayın Üçer. (DTP sıralarından alkışlar) 
 
 
DTP GRUBU ADINA ÖZDAL ÜÇER (Van)- Sayın Divan, sayın milletvekilleri; 2008 mali yılı Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı bütçesi hakkında Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle hepinizi en derin içtenliğimle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 
Bakanlığın merkez teşkilatına 686 milyon YTL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 422 milyon YTL, İller 
Bankasına 740 milyon YTL ödenek ayrılmıştır. 2006 bütçesi 3 milyar 408 milyon 388 bin YTL olan Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bakanlıktan ayrılmış ve Bakanlığın bütçesi büyük oranda düşmüştür. Bakanlığa ait faaliyetler 
de kamuya ait yapım işleri, afet işleri ve imar hizmetleri olarak sıralanmış. Kamuya ait binaların yapım işleri 
Bakanlığın görev alanında iken nedense her bakan "Bakanlığımız şu hastaneyi yaptı, bu okulu yaptı, şu binayı 
yaptı." diyor. Kamuya ait binaların yapım işleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait değil de bu bakanlıklara 
aitse, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından bu bakanlıkların yapmış olduğu kamuya ait yapılar yeterince 
denetlenebiliyor mu? Bunu Sayın Bakana sormak istiyorum. 
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli sorun tapu ve kadastro alanında yaşanmaktadır. Kamu arazilerini 
korumakla görevli birimlerin, kuruluş, yapılanma, konuşlandırma, personel ve araç gereç konularında çeşitli 
eksiklikleri vardır. Bu eksikliklerin yanı sıra, yasal düzenlemelerdeki bazı yetersizlikler ve boşluklar nedeniyle, 
kamu arazilerine yapılan işgallerin saptanması ve önlenmesinde önemli sıkıntı ve aksamalar söz konusu olmakta 
ve bu durumda, kaçak yapılaşma da dAhil olmak üzere, bu alanlara yapılan müdahaleler artırılmaktadır.  
 
Burada çalışan görevlilerin büyük bir çoğunluğu, personel ve ekonomik sıkıntılara rağmen çalışma 
yürütmektedirler. Çalışanların özlük haklarının ve yaşam koşullarının düzeltilmesi konusunda da Bakanlığın 
herhangi bir icraatı olacak mı? Bunu da ayrıca merak ediyoruz. 
 
52.637 köy ve mahalleden 44.197 tanesinin kadastrosunun yapıldığı söyleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ne neden kadastro çalışması yeterince yapılmıyor? Özellikle Ilısu Barajı için-bir tarih yok edilmeye 
çalışılırken- o bölgede bulunan hak sahiplerinin, arazi sahiplerinin tapu kadastro sorunu olduğu için, kendilerine 
yeterince istimlak çalışması yapılamamaktadır. Baraj altında kalacak köylerin çoğunun kadastrosu olmadığı 
bilinmekteyken bunlar için bir çözüm üretilmemiştir. Herhalde bu insanlara da, boşaltılan yüzlerce köydeki 
insanlar gibi “Gidin şehre, ne haliniz varsa görün.” denilecektir. Oysa bizim için Hasankeyf çok önemli, 
Hasankeyf on bin yıllık tarihi olan, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir ve bunun kesinlikle 
koruma altına alınması gerekmektedir. 
 
Bir farklı kültürel sorun Sulukule’de yaşanmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi içerisinde Sulukule’de yeni bir 
dönüşüm projesi gerçekleştirilmekte, fakat bu yapılanma içerisinde, Sulukule halkının kendi kültürünü yaşama 
hakkı ihlal edilmektedir. Bu anlamda, Roman vatandaşlarımızın ya bulundukları Sulukule’de iskan edilmesi 
veya yapılacak projelerde kendi kültürlerini özgürce yaşayabilecekleri alanların sağlanması gerekmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, hazine arazilerinin büyük bir kısmı imarsızken satılmaktadır. Yatırımcının imarsızken 
alıp plan yapılmasını sağlayarak yüksek rantlar elde etmesiyle sonuçlanan bir arsa, arazi spekülasyonu durumu 
vardır. Planlama, kent topraklarından daha çok rant elde edilmesini sağlayacak bir araç değildir. Devlet, kamu 
elindeki arazi varlığını kamu yararına kullanmakla görevlidir. Eldeki kamu varlığının fütursuzca tüketilmesi, 
bundan sonra yapılacak tüm planların uygulanmasını da şimdiden imkansız hale getirecektir. Ülke topraklarını 
ve de hazine arazilerine-2/B örneğinde de görüleceği gibi- daha çok rant ve daha çok gelir getirecek unsurlar 
olarak pazarlamayı hedefleyen siyasal iktidar, rant kapısı olarak görülen hazine arazilerinin satışı uygulamasını 
geçici ve koşullu olarak durdururken, hazine arazilerinin satışının tamam durdurulmasının söz konusu olmadığını 
açıklamaktadır. Ayrıca, günümüzde kamu arazilerini önce belediyelere, belediyeler aracılığıyla da paravan 
olarak kurulan kooperatifler ile bazı kişilere devrini sağlamaya yönelik çalışmalar da söz konusudur. 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanun’da değişiklik yapan 5656 sayılı Yasa’ya 
tamamen aykırı olarak önceden belirlenen kooperatif ve kişilere tahsisler yapılmakta ve bu şekilde büyük 
orandaki kamu arazisi elden çıkarılarak önemli rantlar sağlanmaktadır. Yeni bir imar planı gerekliliği açıktır. 
Bunun için, acaba gerekli çalışmayı Bakanlığımız yapacak mıdır?  
 
Ayrıca, 4196 sayılı Kanun ile kıyı alanları ile bütünleşen orman niteliğindeki alanlara tahsis verilerek yapılan 
turizm tesislerinin plan ve projesine aykırı yapılanmaları halinde bu tahsisler için yapılan davalardan proje 



bedellerinin yüzde 3’ünün ödenmesi halinde vazgeçileceği, hükmü getirilmektedir. Bu madde kıyıların tarımsal 
doğal niteliklerinin ne kadar önemsendiğini açıkça ortaya koymaktadır.  
 
… 
 
ÖZDAL ÜÇER (Devamla)- Evet, barış içinde özgür, mutlu insanların el ele, kol kola, omuz omuza, yürek 
yüreğe bir arada özgür ve mutlu yaşadığı bir ülke, bir birliktelik ortamı özlemiyle ve duygusuyla hepinizi saygı 
ve sevgilerimle selamlıyorum. 
 
Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşmalar olacaktır. İlk konuşmacı, Muğla Milletvekili 
Fevzi Topuz. 
 
Sayın Topuz, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ TOPUZ (Muğla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı'nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, İmar Kanunu ve yönetmeliklere ilişkin düzenlemeleri yapmak, kıyılar ve kıyı yapılarıyla 
ilgili imar, planlama ve onama işlemlerini yürütmek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri arasında 
bulunmaktadır. Ancak ülkemizde kıyı alanlarının kullanımına ilişkin planlama, planlan onaylama, görüş bildirme 
yetki ve görevleri değişik kurumlar arasında paylaşılmıştır. Planlama konusunda farklı kurumların yetkili olması, 
denetimin etkinliğini azaltmış ya da denetimi etkisiz kılmıştır. Elbette bu kargaşanın çıkar, rant çevrelerinin işine 
geldiği açıktır. Kıyı alanlarının planlanmasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kendisine intikal eden planları 
yapmaya devam etmekte, Kültür ve Turizm Bakanlığı her türlü ölçekte planları yapmakta ve yaptırabilmekte, 
Çevre ve Orman Bakanlığı çevre düzeni planlarını yapmakta ve özelleştirme kuruluşu da her türlü planlama 
konusunda bağımsız davranabilmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, kıyı alanlarının planlanmasında koruma, kullanma dengesinin sağlandığını söylemek pek 
de olanaklı değildir. Kıyı alanlarının, kıyı kenar çizgisinin hala tespit edilememesinden çıkar sağlayan kesimlerin 
bulunduğu açıktır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda, yasal olmayan uygulamaların ecrimisil 
alınarak sürdürüldüğü, kıyıların işgaline gelir elde edilmek amacıyla göz yumulduğu, ecrimisil uygulamalarının 
kiralamaya dönüştürüldüğü, kıyıların doğal yapısını bozan eylemlerin devam ettiği, Sayıştay Başkanlığının 
3/6/2006 tarihli "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" başlıklı raporunda yer almıştır. Bugüne kadar 
izlenen politika ve düzenlemeler kıyı alanlarında koruma, kullanma dengesinin sağlanamadığını göstermektedir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20'nci yüzyılın en büyük deprem felaketi olarak tarihe geçen ve 20 binin 
üzerinde insanın yaşamına mal olan Marmara ve Düzce depremleri sonrasında, Dünya Bankası ve Avrupa 
Yatırım Bankası başta olmak üzere birçok yurt dışı kurum ve kuruluşundan, afet zararlarının azaltılması ve 
afetlere hazırlık konularını da içeren finansal ve teknik destek sağlanmıştır.  
 
Bu bağlamda, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER) Dünya Bankasından 505 milyon 
dolar, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında Avrupa Yatırım Bankasından 
410 milyon euro borç alınarak, Marmara Depremi Rehabilitasyon Programı kapsamında 20 milyon euro hibe 
sağlanmıştır. Bu projelerin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla tamamlanmasının planlandığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak'ın, bir soru önergesine, 29/11/2006, 1945 sayılı yanıtıyla kamuoyuna 
duyurulmuştur. Ülkemizin borçlanarak yurt dışından sağladığı bu projelerin sonuçlan, kimlere ve kaça ihale 
edildiği, 31 Aralık 2006 tarihinden bu yana kamuoyundan gizlenmektedir. 
 
Diğer bir krediyse, finansmanı Dünya Bankasından sağlanan, 310 milyon euroluk bütçeye sahip olan İstanbul 
Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İSMEP'tir. Bu kredinin akıbeti de, bu 
projenin sonuçları da, kimlere, kaça, nasıl ihale edildikleri ve projelerin hazırlanmasında kimlerden destek 
alındığı, projenin bugün bulunduğu aşamalar ne yazık ki kamuoyuna açıklanmamıştır. 
 
Değerli milletvekilleri, Hükümet adına bu konuda yapılan bazı resmî açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum: 
17 Ağustos 2007 tarihinde Anadolu Ajansına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Sabri Özkan 
Erbakan, İstanbul'da toplam 6.300 adet kamu binası envanterinin çıkarıldığını, söz konusu binalardan 2.219'unun 



güçlendirilmesine karar verildiğini, henüz bunlardan 291'inin güçlendirilmesinin tamamlandığını açıklamıştır. 
Yine, İstanbul Valiliğinin verilerine göre, İstanbul ilinde 2.364 okulda güçlendirilmesi gereken 1.783 blok 
varken, bugüne kadar sadece 72 blok güçlendirilmiş ve 42 blokun yıkılarak yeniden yapıldığını Sayın 
Müsteşarımız açıklamıştır. Yetkililerin bu açıklamaları gösteriyor ki, afet zararlarının azaltılması, afetlere 
hazırlık konularına ilişkin yurt dışı kuruluşlardan sağlanan kaynakların nasıl ve nerelere kullanıldığı açık 
değildir. 
 
Değerli milletvekilleri, yine, Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara'nın "Afet yönetimi İstanbul'da Birinci Orduya 
bırakılmalıdır. Bu konuda kompleks yapmaya gerek yok." açıklaması ve yine, İstanbul Valisi Sayın Muammer 
Güler'in, 8/11/2006 tarihinde Sabah gazetesinde yer alan bir haberde "Herkes başının çaresine baksın." 
açıklaması, AKP Hükümetinin afet zararlarının azaltılması ve afetlere hazırlık konularında geldiği noktayı 
özetlemektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, mevcut Yapı Denetim Kanunu uygulanmaya başlandığı günden bu yana, Yasa'nın 
eksiklikleri ve yetersizlikleri kamuoyunda tartışılmaktadır. 
 
Ülkemiz topraklarının yüzde 92'sinin deprem tehdidi altında olduğu ve nüfusun da yüzde 96'sının bu bölgede 
yaşadığı göz önüne alınırsa, sorunun ne denli önemli olduğu iyi anlaşılmaktadır. Değerli milletvekilleri, yapı 
denetiminin yıllardır pilot uygulamayla sadece 19 ilde yürütülüyor olması da son derece çelişkili bir durumdur. 
Örneğin, ikinci derece deprem bölgesi olarak ifade edilen Antalya ili yapı denetim kapsamındayken, komşu il 
olan Burdur da birinci deprem bölgesi olmasına rağmen, Yapı Denetim Yasası kapsamı dışındadır. Ayrıca, kamu 
yapılarının Yapı Denetim Kanunu kapsamı dışında tutulması, vahim bir durumu işaret etmektedir. 
 
Değerli arkadaşlar, bir başka konuyu da… Yani, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2008 yılı içerisinde İstanbul, 
Ankara, İzmir, Antalya, Adana illerinde kadastro yenileme çalışmalarına başlamak üzere hazırlıklara başlamıştır. 
Dünya Bankasıyla yapılan 1 milyar dolarlık kredi anlaşmasının 250 milyon dolarının 2008 yılı içinde serbest 
bırakılarak, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu proje için kullanılacağı bilgisi edinilmiştir.  
 
Yenileme çalışmalarında yalnızca konum bilgisi ve buna bağlı olarak da alan bilgisi istenilen duyarlılığa 
ulaşmaktadır. Bu işlemi yapmak ciddi maliyetlere neden olmakta, mülkiyete bağlı bir çok sorun ise çözümsüz 
bırakılmaktadır. Oysa, mevcut İmar Yasası’nın 18’inci maddesinin uygulamasının yapılmasıyla, hem kadastro 
yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş hem de belediyelerin imar planı uygulamaları gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Yenileme çalışmaları yapılacak olan bu illerde, belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan 
kısımların tarım arazilerini ise toplulaştırma çalışmalarıyla kadastro yenilemesi, hem de toplulaştırma 
çalışmalarının bir arada yürütülmesi daha akılcı bir yoldur. İmar planı uygulamaları ve toplulaştırma 
çalışmalarının bir arada yürütülmesi, aynen de bir nevi kadastro yenileme çalışması demektir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Topuz konuşmanızı tamamlayınız.  
 
Buyurun, bir dakika ek süre verdim.  
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Bu çalışmaların birlikte yürütülmesi ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayacaktır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 16.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren kadastro teknik hizmetlerinin yerine 
getirilmesini sağlayacak olan 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları Hakkında Kanun’un 
11’inci maddesinde, “ilgili yönetmelikler doksan gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
hazırlanarak yürürlüğe konulur” ifadesi yer almaktadır. Aradan iki buçuk yıl geçmiş, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, daha hala bu yönetmeliği ne çıkarmış ne de hazırlık çalışmalarını yapmıştır.  
 
Değerli arkadaşlarım, ayrıca TAKBİS, yani Tapu Kadastro Bilgi İşlemleri, e-devlet çalışmalarının önemli olan 
parçalarından birisidir. Bu çalışmalarla ilgili ne kadar para ayrıldığı, kimler tarafından yürütüldüğü tam olarak 
bilinmemektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinimi 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35’inci 
maddesi gereği ancak karşılıklı olmak ve yasalara uyulması koşuluna bağlıdır.  
 
Değerli arkadaşlarım… 



 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın topuz, teşekkür ediyorum, süremiz tamamlandı.  
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Sayın Başkan, son cümlem, toparlıyorum. 
 
BAŞKAN – Ek süremiz de tamamlandı. Prensiplerimi ihlal ettirmeyin bana.  
 
Teşekkür ederim. 
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, sözlerimi bir Afrika ata sözüyle tamamlamak istiyorum.  
 
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına… 
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) Teşekkür ederim Sayın Başkan, bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- AK Parti Grubu adına ikinci konuşmacı, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel. 
 
Sayın Karayel, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz beş dakika Sayın Karayel. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüz altmış 
yıldan beri devlet ve milletimize hizmet etmekte olan, ülkemizin en önemli kuruluşlarından birisi olan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
 
Bayındırlık Bakanlığına bağlı genel bütçe içerisinde ayrı bütçeli bir kuruluş olarak hizmet veren Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler ve projeler çerçevesinde, ileri ülkelerde olduğu gibi 
hizmetine devam etmektedir. Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerini düzenli olarak tutmak, hizmete 
sunmak, ülkemizin kadastrosunu yapmakla görevli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bütçeden kendisine 
ayrılan ödeneğin 4-5 katı daha gelir temin etmektedir.  
 
2004 yılında başlanan Kadastro Bitirme Projesi’yle ülkenin seksen yıllık rüyası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. 
Önceki dönemde ülke genelinde yıllık ortalama 350 köy ve mahalle biriminde kadastro çalışmaları yapılırken, 
AK Parti döneminde özel sektörden hizmet alma anlayışı geliştirilmiş, bugüne kadar mevcut 52.643 birimden-
köy ve mahalleden- 45.249 adedinde kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. 4.262 adedinde tamamlanma 
aşamasına gelinmiş, 3.132 adedinde ise planlamalar tamamlanmıştır. Daha önceki dönemlerde yüzde 70’i 
tamamlanan kadastro işlemlerinin, AK Parti döneminde de yüzde 30’u tamamlanarak bu yıl sonuna kadar 
bitirilmesi hedeflenmektedir.  
 
Bu dönemde parsel maliyetleri 65 YTL’den 45 YTL’ye düşürülmüş, üç yılda kadastro yapımından dolayı 
yaklaşık 170 milyon YTL tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca devlete harç, vergi gelirleri, doğrudan gelir desteği 
dönemlerinden dolayı milyonlarca YTL’ye varan tasarruflar da sağlanmıştır.  
 
Kadastronun tamamlanmasıyla mülkiyet belirlemesi ihtilaflarının giderilmesi, devlet ve vatandaşa ait 
gayrimenkul envanterlerinin elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, Avrupa Birliği sürecinde işleyen bir arazi kayıt sisteminin oluşturulması, e-devlet 
mekansal bilgi sistemleri altlığının oluşturulması sağlanacaktır. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bunlardan birisi de TAKBİS 
projesidir. Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın 
yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir. Tapu, sicil ve kadastro birimlerindeki 
yaklaşık 1.300 işlem ve mevzuata uygun iş adımlarında vatandaşımıza güvenilir güncel ve hızlı bir şekilde 
hizmet sunulması mümkün olacaktır. Bu sistemle, yöneticiye dayalı, bölgesel uygulama farklılıklarının da önüne 
geçilmiş olacaktır. 
 



Bir diğer önemli proje ise Tapu Arşiv Bilgi Sistemi Projesi’dir. Osmanlı döneminden beri korunan ve o gün için 
Osmanlı coğrafyası içinde kalan, şu an bağımsızlığını kazanmış yirmi beş ülkenin tarihî ve stratejik önemi haiz 
taşınmaz mal bilgilerinin kayıtları yok olmaktan kurtarılıp bilgisayar ortamında her türlü sorgulamaya açık 
şekilde, şu anda, TARBİS projesi doğrultusunda uygulanmaktadır. 2005 yılı içerisinde projeye başlanmış, 2008 
yılı içerisinde proje tamamlanacaktır.  
 
Büyük devlet olmanın en önemli göstergelerinden birisi de stratejik bilgi ve belgelerin elde tutularak 
korunmasıdır.  
 
Bir diğer önemli proje ise Harita Bilgi Bankası Projesi’dir. Ülkemizde kurulan kurumlar arasındaki üretim 
koordinasyonunu sağlamak ve mükerrer harita üretimini engellemek üzere geliştirilmiştir; İnternet üzerinden, 
tüm harita bilgisi üreten kurumların hizmetine sunulmuştur. Sürekli Ölçüm Yapan Sabit İstasyonlar Projesi’yle 
de bu sistemin kurulması, harita üretiminin her türlü ölçü işi GPS ile ilave nirengi ve poligona gerek kalmadan 
yirmi dört saat ve ülke genelinde, gerçek zamanda yapılabilecektir. Projeyle ilgili olarak, TÜBİTAK, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Komutanlığı ve üniversite arasında protokol imzalanmıştır. Bu projenin 
gerçekleşmesi sonucu, harita yapımıyla birlikte, deprem araştırmaları için yer kabuğu hareketleri de 
izlenebilecek ve devlette milyonlarca YTL’ye varan tasarruf sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 
bu kapsam içerisine alınmıştır. 
 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ise Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda izlenmesi gereken politikalar 
ile atması gereken adımların belirlendiği, coğrafi bilgi altyapı sisteminin oluşturulmasıdır. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Karayel, konuşmanızı tamamlayınız. 
 
Buyurun. 
 
YAŞAR KARAYEL (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok ağır yasal sorumlulukla, 
mahrumiyet bölgelerinde, arazi üzerinde hizmet yürüten bu kurumun çalışanlarının kendi döner sermaye 
imkanlarından yararlanmalarına yönelik olarak hazırlanan kanun taslağı Genel Kurulun gündemine gelecektir. 
İnsan odaklı çalışmaları gerçekleştiren tapu kadastro hizmetlerinde insan faktörü çok önemlidir. Sizlerin de 
desteğiyle, bu kurum çalışanlarını, bu imkanlardan yararlandırmak doğru olacaktır.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü yürüten bütün çalışma arkadaşlarıyla birlikte, başta Sayın Bakanımız 
olmak üzere, üst düzey yöneticileri ve Sayın Genel Müdürün şahsında tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, 
bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.11 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Fatoş GÜRKAN (Adana) 

 
 
BAŞKAN- Son konuşmacı, aleyhinde Sayın Osman Ertuğrul, Aksaray Milletvekilimiz. 
 
Buyurun Sayın Ertuğrul.(MHP sıralarından alkışlar) 
 
OSMAN ERTUĞRUL (MHP, Aksaray)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık Bakanlığının 2008 
yılı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım.  
 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.  
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye genelinde Tapu Kadastronun TAKBİS kadastral çalışmaları 
devam ediyor, buna bir ücret ödeniyor. Ayrıca, şehir merkezlerinde, dört büyük ilimizde de yeniden kadastral 
çalışmalar yapılmaya başlandı, buna da ayrıca bir ücret ödeniyor. Tapu kadastro teşkilatları birçok yerde 



ihtiyaçlarını belediyeler kanalıyla karşılıyor. Telefon faturası ve kırtasiye masrafları vatandaşlara ödettiriliyor. 
Biraz önce, AKP’den arkadaşımız ifade etti, kendi bütçesinin 3-4 misli bir gelir kaydediyor bu kuruluş. Ama, 
vatandaşla olan bu ilişkisini bir an önce durdurmanız ve bu ilişkiyi kesmeniz lazım. 
 
Bir de, Genel Müdürlüğün tüm teşkilatlara yazdığı bir yazı: “Giderlerinizi kendi imkanlarınızla karşılayın.” Bu 
“kendi imkanınız” ne anlama geliyor acaba? 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Salın Ertuğrul, konuşmanızı tamamlayınız. 
 
Buyurun. 
 
OSMAN ERTUĞRUL (Devamla) – Bu kurumlar üzerindeki, maalesef, bu kötü imaj bugüne kadar silinemedi. 
Bunu silmek yönünde lütfen bir gayret gösteriniz. 
 
… bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, dokuzuncu turdaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
 
Şimdi, soru-cevap işlemini gerçekleştireceğiz. 
 
 
BAŞKAN- Sayın Özensoy... 
 
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanına sormak istiyorum: Tapu-Kadastro çalışanları döner sermayeden pay alamıyorlar. 
Bu kanun teklifini ne zaman Meclis Genel Kuruluna getirmeyi düşünüyorsunuz? Bunun takipçisi olacak mısınız?  
 
Bir de, Bursa’da Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü çok metruk bir binada görev yapıyor. Bursa’ya yakışmıyor. 
Kamu kurumlarından boşalan binalara geçme konusunda bir talebiniz olacak mı?  
 
 
BAŞKAN- Sayın Bakanım, süre soldu ama, bir iki soru vardı size. 
 
Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımız, buyurun, cevaplandırın, cevapsız kalmasın. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon)- Evet, ben de hızla, müsaadenizle 
Sayın Başkan 
 
Bursa’daki mevcut hizmet binamız, Tapu Kadastromuzun… Doğrudur, bunu Sayın Faruk Çelik Bey’le ve 
milletvekillerimizle görüştük. İl genel meclisimiz, orada, Köy Hizmetlerinden kalan arazinin bir kısmının 
kuruma tahsisiyle ilgili olduğu takdirde, döner sermayeden paramızla yapacağız. Ayrıca, Sayın Milletvekilimizin 
de dediği doğru. Tapu Kadastromuzun döner sermayeden fazla para alabilmesiyle ilgili, hakkını alabilmesiyle 
ilgili yasa taslağımız geçen dönem Meclise geldi, onun takipçisiyiz. Bunu Sayın Başkanımız ve bakanlarımız da 
biliyor.  
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
 
A – CETVELİ 



 
Kodu Açıklama YTL 

01 Genel Kamu Hizmetleri 370.006.700 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 690.300 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 51.750.000 
 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

 TOPLAM 422.447.000 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
A – CETVELİ 
 

 YTL 
Genel Ödenek Toplamı 382.723.083,00 
Toplam Harcama 339.528.453,77 
Ödenek Dışı Harcama  4.090,59 
İptal Edilen Ödenek 43.198.719,82 

 
BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Kesin Hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 23 CİLT: 35 YASAMA YILI: 3 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
 
32’nci Birleşim 
20 Aralık 2008 Cumartesi 
 
 
İ) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.19 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KATİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
Şimdi sekizinci tur görüşmelerine başlayacağız. 
 
Sekizinci turda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçeleri yer almaktadır.  
 
 
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet buradalar.  
 
Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ilk söz Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’a ait. 
 
Sayın Topuz, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)  
 
Süreniz on dakika. 
 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ TOPUZ (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009 Mali Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin gelişme ve kalkınma süreci içinde merkezî yönetimin yatırımlarını 
gerçekleştiren ve kamunun şehirleşmeyle ilgili önemli görevlerinin çoğunu üstlenen Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, son yıllarda devamlı bir şekilde görev ve yetkilerini kaybetmektedir. Bugün Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının misyonu, ülke genelinde teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri kullanarak, sürdürülebilir, sağlıklı 
kentleşme ve yerleşme için etüt, plan, proje, denetim, afet hizmetlerini düzenleyici ve denetleyici bir yaklaşımla 
yapmak ve yaptırmak olarak tanımlanmıştır. Çalışmalar sonunda elde edilen “nihai vizyon” ifadesiyle, çağdaş 
kentleşmeyi ve yerleşmeyi hedefleyen politika ve stratejileri üreten bir lider kurum olmak olarak kendilerini 
tanımlamışlardır. Oysa uygulamaları ile ilgili Bakanlık, artık bırakın lider olmayı görev alanları daraltılarak 
tartışılır hale getirilmiştir.  
 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına bağlanması, imar planı yapma ve onaylama yetkisinin 
Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gibi başka birimlerle paylaşılmak zorunda 
kalınması, Afet İşlerinin Başbakanlığa bağlı bir birime bağlanacak olması, kamu yatırımları ile ilgili görevlerin 



de TOKİ, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birliklerine terk edilmesi karşısında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının işlevi tartışılır hale gelmiştir.  
 
Bugün geldiğimiz noktada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görev alanı iyice daralmış ve yetkileri azalmıştır. 
Bakanlık Adeta tasfiye sürecinin sonuna doğru hızla itilmektedir. Bu süreç içerisinde merkezî yönetimin imar 
planları konusundaki yetkilerinin çoğu başka idarelere devredilmiş, yapım işlerinin, inşaat işlerinin çok büyük 
bir kısmı Bakanlığın görev alanının dışında bırakılmış, Bakanlığın ana hizmet birimlerinin ve bağlı kuruluşların 
Bakanlıkla olan ilgileri koparılmış, bu kurumları işlevsiz hale getirecek girişimlerde bulunulmuştur.  
 
Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan bir kanun tasarısıyla Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Başbakanlığa bağlanmak üzeredir. İller Bankasının tasfiyesine yol açacak kanun tasarısı geçen yasama 
döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki muhalefetimiz ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 
oluşturduğu tepkiler üzerine yasanın çıkarılması engellenmiştir.  
 
Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türkiye’de kamu hizmetlerinde memleketin imarıyla ilgili 
işleri yürütmekle görevli kuruluşların başında olduğu bir kurumdur. Cumhuriyetle birlikte bazı istisnalar dışında 
yapımla ilgili bütün kuruluşları bünyesine toplamış ve onları yönlendirmiştir.  
 
1 Mart 1922 tarihli Meclis açış konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yaşamak için ve 
ekonomik gelişmemizin temini için bayındırlık işlerine dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz.” ifadesiyle bir 
ülkenin modernleşmesi ve kalkınmasının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğu 
çok güzel anlatılmıştır. Oysa bugün cumhuriyetin temel değerleriyle birlikte, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da 
içinde olmak üzere, tek tek kurumlar yok edilmektedir. 
 
Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Toplu Konut Kanunu, 
Orman Kanunu gibi kanunlarla ilgili merkezî yönetimin kuruluşlarına imar planı yapma yetkisi verilmekle 
kalınmamış, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına imar planı yapma 
yetkisi verilmiş ve böylece merkezî yönetimin planlama yetkileri çok başlı hale gelmiştir. 
 
Bakanlığın en önemli fonksiyonunu oluşturan imar planları konusundaki yetkilerini merkezî yönetimin diğer 
kurumlarına devretmekle Bakanlığın etkisizleşme süreci sona ermemiş, Bakanlığın kamu yatırımlarıyla ilgili 
görev alanlarında TOKİ, il özel idaresi, köylere hizmet götürme birlikleri gibi kurumlara görev verilmiştir. Artık, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kamu yatırımlarını gerçekleştiren kurum olmaktan çıkmış, TOKİ, il özel idareleri, 
köylere hizmet götürme birlikleri gibi kurumlar bakanlıkların projelerini yapmak ve uygulamakla görevli hale 
getirilmiştir.  
 
Yapılan yasal düzenlemeler sonucu TOKİ okul, hastane, stat, karakol yapar hale gelmiş, artık TOKİ bütün 
bakanlıkların projelerini yapan ve uygulayan bir kurum haline dönüştürülmüştür. Benzer şekilde il özel idareleri, 
köylere hizmet götürme birlikleri de kamu yatırımlarını uygulama konusunda yetkili kılınmıştır. 
 
Mahallî İdare Birlikleri Kanunu değiştirilerek hem merkezî idare kuruluşlarının hem il özel idare birliklerinin 
köye yönelik hizmetlerinin yatırım ödeneklerinin köylere hizmet götürme birliklerine aktarılmasının ve 
yatırımlarının köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla yapılmasının yolu açılmıştır. 
 
AKP İktidarının yatırımları ve bunlarla ilgili ihaleleri TOKİ ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile 
yerine getirme isteğinin altında yatan şey, TOKİ ve köylere hizmet götürme birliklerinin Kamu İhale Kanunu’na 
ve Kamu İhale Kurumunun denetimine tabi olmamasıdır. Köylere hizmet götürme birlikleri ihaleleri kendi ihale 
yönetmeliğine göre yapmaktadır.  
 
Maliye Bakanlığı ile TOKİ bir protokol imzaladı ve buna göre, dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için 
kurulan TOKİ’nin artık sahil kesiminde yabancılara villa kent ve tatil köyleri kuracağını belirten haberleri her 
gün basında görmekteyiz, işitmekteyiz.  
 
Toplu Konut İdaresi, sosyal konut yapan bir kurum olmaktan çıktı, merkezî yönetimin de yapım işlerini yürüten 
bir kurum haline gelmeye başladı. Yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görev alanına giren birçok ihaleyi, 
birçok işi Toplu Konut İdaresi yapmaktadır. Hedefleri birilerine ihale dağıtma süreci gibi işliyor.  
 
Ülkemizdeki hızlı şehirleşme süreci içinde imar planı yapma ve onama yetkisi, iktidar paylaşımı ve rant dağıtımı 
erkine dönük mücadelelere neden olmuştur. Ortaya çıkan sonuç, yetki, görev ve sorumluluk bağlamında yönetsel 
yapıda dağınıklık, çok başlılık ve kurumsal bir yapıya kavuşmamış olmasıdır.  



 
Bu durumda, ilgili Bakanlık çağdaş kentleşmeyi ve yerleşmeyi hedefleyen, afet statüsü belirleyebilen kurum 
olma özelliğini kaybetmiştir.  
 
Bir defa daha tekrarlıyoruz: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görev alanı itibarıyla giderek daralan, küçülen bir 
bakanlığa dönüşmektedir. 
 
AKP Hükümetleri ihale eliyle yapılacak işleri başından itibaren İhale Kanunu kapsamı dışında tutmak 
istemektedir. 
 
2002 yılından bu yana İktidarın yerel destekçilerine denetimsiz ve kontrolsüz bir ortamda pay verebilmek için 
Kamu İhale Kanunu defalarca değişikliğe tabi tutulmuş. Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında iş yapma 
yaygınlaşmıştır. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, AKP’nin iktidar olduğu dönemde tam 16 kez değiştirildi ve 100’e yakın 
değişiklik yapıldı. Aynı dönemde İhale Kanunu uygulama yönetmelikleri toplam 41 kez değişti. Tüm bunlara ek 
olarak, otuz yedi yasal düzenlemeyle çeşitli kurumlar ve konular Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı dışında 
bırakıldı. Yolsuzluklar almış başını gitmişken bir de Kamu İhale Kanunu’yla açıkça denetimin önünü 
kapatmışlardır, yolsuzluklara çanak tutulmuştur. Örnek olarak bir Şaban Dişli olayı; İskenderun Belediyesinin 
konut alanı bir haftada ticari alana çevrilmiş ve verilen izin 23,5’tan 32,4 metreye çıkarılmıştır. Bunlar, AKP 
İktidarının getirdiği her yasal düzenlemenin, kamu varlıklarının ve kamu kaynaklarının Adeta birilerine peşkeş 
çekilmek üzere hazırlandığını göstermektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, ayrıca İller Bankası, bankacılık hizmeti yapmakla birlikte asli görevi il özel idareleri, 
belediye ve köy idareleri, katma bütçeli idare ve kurumların yapacakları mahallî tesislerin yapımı olup harita, 
imar planı, içme suyu, kanalizasyon gibi çeşitli yapı ve enerji sektöründe de faaliyetini sürdürmesidir.  
 
Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; daha kendi görev karmaşasını çözemeyen bu yönetim afet 
yönetiminin, afet anında ve afet sonrasında nasıl yapılacağını anlatamamaktadır.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Topuz, devam edin.  
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Teşekkürler Başkanım.  
 
Değerli milletvekilleri, kentlerin planlaması ve yönetilmesini akılcı bir biçimde yönlendirebilmek için ülke 
düzeyinde coğrafi bilgi sistemi, kent bazında ise kent bilgi sisteminin bir an önce kurulmasına ihtiyaç vardır. 
Toplum hayatını sosyal ve ekonomik anlamda doğrudan etkileyen taşınmaz mal envanterinin yönetiminde 
karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi, ülke kaynaklarının yerinde kullanılmasının temini için temel altlık 
niteliğindeki mülkiyet bilgilerinin önemi giderek artmakta, bu bilgilerin hızlı ve doğru üretilmesi, idame 
ettirilmesi ve güncelliğinin sağlanması gereken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli görevler 
düşmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, özetle ifade etmek gerekirse, bir dönem “proje” denildiğinde, “yatırım” denildiğinde akla 
gelen Bayındırlık ve İskan Bakanlığından eser kalmamıştır. Bu gelişmelerden Bakanlığın bütçesi olumsuz 
etkilenmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin genel bütçeli idareler payındaki oranı 2007’de 0,5’e, 
2008’de 0,3’e, 2009’da da 0,28’e düşürülmüştür.  
 
Değerli arkadaşlarım, bu bütçe Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir nitelikte olmadığından Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu olarak bütçeyi “hayır”lıyor, hepinize saygılar sunuyorum.  
 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu.  
 
Sayın Tanrıkulu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
Süreniz on beş dakika.  
 



MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçeleri üzerinde Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.  
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, çok eski bir kurum olmasına rağmen Tapu ve Kadastro belli bir standarda 
kavuşturulamadığı için bugün maalesef sorunlu kurumlardan biri haline gelmiştir. Kamu arazilerini korumakla 
görevli olan birimlerin kuruluş, yapılanma ve konuşlandırma, personel ve araç gereç noktasında, temininde 
birtakım eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin yanı sıra yasal düzenlemelerdeki bazı yetersizlikler ve boşluklar 
nedeniyle kamu arazilerine işgallerin devam ettiği ve tespit edildiği ve önlenmesinde de önemli sıkıntı ve 
aksamalar söz konusu olmaktadır. Bu durumda, kaçak yapılaşma da dAhil olmak üzere bu alanlara yapılan 
müdahaleler maalesef artmaktadır.  
 
Burada çalışan görevlilerimizin büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar içerisinde ve zor şartlar altında 
görevlerini ifa etmeye gayret etmektedirler. O yüzden, çalışanların özlük haklarının ve tabii ki hayat şartlarının 
düzeltilmesi konusunda da Bakanlıktan bir icraat beklemek hepimizin hakkıdır. 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü otomasyon sistemine de geçmiş bir genel 
müdürlüğümüzdür ve uzun süredir bu sistemi işletmektedir. 
 
Tapu ve kadastronun tamamlanması projeleri Genel Müdürlüğün en önemli projelerinden bir tanesidir ancak 
tapu işlemlerinde bilgi işleme geçilmesine rağmen, günümüzün teknolojisiyle 2008 yılının sonuna geldiğimiz 
bugünlerde dahi maalesef bu proje tamamlanamamıştır; sağlıklı sorgulamalar yapılamamaktadır, koordinatlar 
farklı çıkmaktadır ve bazı teknik sorunları bütün halk kesimi yaşamaktadır. O yüzden, bu sıkıntıların ne zaman 
giderileceğini sormak da elbette hakkımızdır. 
 
Değerli milletvekilleri, yerel yönetimlere planlama ve projelendirme aşamasında teknik destek vermek amacıyla 
kurulan İller Bankası, ne yazık ki Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda hazırlanan bir kanun tasarısıyla 
misyonunu kaybedecektir. Bu tasarıya göre İller Bankası artık bankacılık yapar hale gelecektir. 
 
Değerli milletvekilleri, Türkiye’de yaklaşık 3.225 belediye var ve bu belediyelerden gene yaklaşık olarak 2 
bininin nüfusu 5 binin altındadır ve bunların büyük çoğunluğunun düzenli bir geliri de yoktur. Bu belediyeler 
İller Bankasının herhangi bir desteği olmadan altyapı sorunlarını çözemezler.  
 
Yapılmak istenilen değişiklikle belediyelerin İller Bankasındaki hisseleri hazineye devredilecektir, Bankanın 
kuruluş amacı da hiçe sayılarak sıradan bir banka haline getirilecektir. Bundan sonra da eğer belediyelerden 
vatandaşlara hizmet götürmesini istersek maalesef bu hizmetin de yerine gelmesini sağlayamamış olacağız. Çoğu 
belediyemizde zaten teknik eleman yoktur ve para sıkıntısı çekmektedirler. İşte, bu yüzden de hizmet satın 
alımına gitmeleri de neredeyse imkansız hAldedir. Zaten borç içinde olan bu belediyelerimiz kaderlerine de terk 
edilmiştir. İşte böylesine teknik bir Bakanlığın, Türkiye'nin en düşük ücretli memur kadrosuyla hiçbir ek ödenek 
verilmeden halen yönetilmeye çalışılmasını da açıkçası yadırgıyoruz. Bakanlığın çalışanlarının birçoğu zor 
şartlarda ve şantiye ortamında görev yapmaktadırlar ve bu personelin özlük haklarında da mutlaka iyileştirmeye 
gidilmesi gerekmektedir.  
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, bu önerilerimiz, tespitlerimiz ışığı altında önümüzdeki yılın Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu tekrar 
şahsım ve grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN – AK PARTİ Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu. 
 
Sayın Merdanoğlu, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ İHSAN MERDANOĞLU (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2009 mali yılı bütçesi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 



 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 1925 yılında kadastro 
çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar halen yirmi iki bölgede devam etmekte ve yılda 20 milyon vatandaşımıza 
hizmet vermektedir.  
 
Önemli projeler: Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tamamlanamayan tesis kadastrosu beş yıl içinde 
sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Öncelikle 350 köy/mahalle olan yıllık ortalama kadastro çalışmaları 2004 
yılında 1.200 köy/mahalleye, 2005’te 4.032’ye, 2006’da 3.535’e, 2007’de 3.418’e ulaşmış, 2008 yılında ekim 
ayı itibarıyla-bitmeye yakın olduğu için- 862 köy/mahalle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Sorunlu olan birim sayısı 
1.400’den 600’e düşürülmüştür. Bu yöntem ile üretimde parsel maliyeti 65 YTL’den 50 YTL’ye düşürülmüş, 
170 milyon YTL tasarruf sağlanmış, ayrıca devlete yıllık ortalama 140 milyon YTL harç ve vergi geliri bu 
üretim artışından dolayı sağlanmıştır.  
 
Kadastro çalışmaları tamamlandığında: İhtilafların giderilmesi, devlete ve vatandaşa ait gayrimenkul 
envanterinin elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, Avrupa Birliği sürecinde işleyen bir arazi kayıt 
sisteminin oluşturulması, e-devlet mekansal bilgi sistemleri altlığının oluşturulması sağlanmış olacaktır. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Merdanoğlu devam edin.  
 
ALİ İHSAN MERDANOĞLU (Devamla) – Ayrıca, kadastrosu tamamlanan yerlerde çiftçilerimize ödenen 
doğrudan gelir desteği ödemelerinde mükerrerlikler telafi edilerek önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait 2009 yılı bütçe ödenekleri özetle: 
Bakanlık için toplam 709 milyon TL, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için toplam 465 milyon TL olmak 
üzere merkezî yönetim bütçesinden toplam 1 milyar 175 milyon TL ödenek öngörülmüştür. 
 
2009 mali yılı bütçesinin hayırlı olması dileklerimle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN – AK PARTİ Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak.  
 
Sayın Kaynak, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
AK PARTİ GRUBU ADINA VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
ben de Sayın Merdanoğlu’nun bıraktığı yerden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerine 
konuşmaya devam edeceğim. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı, genel bütçe içerisinde ayrı bütçeli 
bir kuruluş olarak hizmet veren bir kuruluştur. İnsanlık tarihinde toprakla olan ilişkiler devletlerin hayatından 
önce başlamış, devlet anlayışının gelişimiyle de bu hizmetler zamanla düzen altına alınmıştır.  
 
Mülkiyet sistemini koruyan, güvence altına alan en önemli unsur tapu ve kadastro hizmetleridir. Hazinenin 
sorumluluğu altındaki tapu sicillerini düzenli olarak tutmak ve hizmete sunmak, ülkemiz kadastrosunu yapmakla 
görevli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda yaklaşık 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaptığı hizmet karşılığında bütçeden kendisine ayrılan ödeneğin 5-6 misli de 
bütçeye gelir temin eden bir kuruluştur.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hızlı bir kalkınma ve Avrupa Birliğine giriş çalışmalarının sürdürüldüğü 
ülkemizde, birçok kurum ve kuruluş tarafından toprakla ilgili önemli proje çalışmaları planlanmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu çalışmalarda en çok ihtiyaç duyulan bilgiler, tapu ve kadastro bilgilerinden oluşmaktadır. 
Kadastro çalışmaları bu dönemde artık modern teknolojiler kullanılarak yapılmakta ve en üst seviyede hizmet 
sunmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerle iş 
birliği hAlinde birçok proje çalışması başlatılmıştır. Bu projelerin en önemlisi, tabii ki kadastro çalışmalarının 
tamamlanması projesidir. Bu dönem içerisinde, cumhuriyet dönemimizde yaklaşık 47.538 birimde kadastro 
çalışmaları tamamlanmış, 4.043 birimde de çalışmalar devam etmektedir.  
 



Çok değerli milletvekilleri, ülkemiz genelinde kadastro çalışmalarında yıllık üretim ortalama 350 birim iken, 
Hükümetimiz döneminde alınan önlemlerle birlikte, gerek çalışma metodunun geliştirilmesi ve değiştirilmesi ve 
gerekse özel sektörden hizmet satın almak suretiyle yaklaşık 10 kat üretim artışı sağlanmıştır ve maliyetler 
düşerken, sayısal formatta bilgi sistemlerinde, daha uygun, kaliteli sonuçlar elde edilmeye başlamıştır. Netice 
olarak, Türkiye genelinde 52.713 adet birimden şu ana kadar 39.550 adedi tamamlanmış ve 594 birimin dışında 
(Orman sınır ihtilafı, kadastronun istenmemesi gibi sebeplerle) kadastro çalışmalarına başlanmayan yer 
kalmamıştır.  
 
Kadastronun tamamlanması ile mülkiyet belirlemesi ihtilaflarının giderilmesi, devlete ve vatandaşa ait 
gayrimenkul envanterlerinin elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, Avrupa Birliği sürecinde işleyen bir arazi kayıt sisteminin oluşturulması, e-devlet 
mekansal bilgi sistemleri altlığının oluşturulması sağlanmış olacaktır. 2004 yılında başlanan Kadastro Bitirme 
Projesi ile ülkemizin kadastrosunun tamamı bitirilme aşamasına gelmiştir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin bütün kurum ve kuruluşları ile bireyleri kendilerini 21’inci 
yüzyıla en iyi şekilde hazırlamak zorundadır. Teknolojinin unsurlarından da en verimli şekilde yararlanılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi yani 
kısa adıyla TAKBİS, Tapu Arşivi Bilgi Sistemi Projesi yani TARBİS, Harita Bilgi Bankası Projesi, Sürekli 
Ölçüm Yapan Sabit GPS İstasyonları Projesi ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’ni 
yürütmektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülke genelinde 325 kadastro müdürlüğü, 1.018 tapu sicil müdürlüğü ve 133 
kadastro şefliğiyle taşrada da hizmet vermektedir. 
 
Büyük bir özveri içerisinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki bütün 
personeline bu sebeple şükranlarımı sunarken, 2009 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.(AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kaynak.  
 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.05 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KATİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum.  
 
Sekizinci turda yer alan bütçeleri görüşmeye devam edeceğiz. 
 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
 
Şimdi söz sırası Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Van Milletvekili Özdal Üçer’e ait. 
 
Buyurun Sayın Üçer. (DTP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz yirmi dakika. 
 
DTP GRUBU ADINA ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2008 mali yılı Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı bütçesi hakkında Demokratik Toplum Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Hepinizi en derin içtenliklerimle, saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Vatandaşlarımızın uğradığı zararların karşılanması, Anayasa’mızda düzenlenen sosyal devlet ilkesinin bir 
gereğidir. Çatışmalı ortamda zarar gören ve zorla yerinden edilen kişilerin zararlarının ulusal ve uluslararası 



yargı mercilerine gidilmeksizin, hızlı, etkin ve adil bir şekilde sulhen karşılanması amacıyla 5233 sayılı Yasa 
çıkarılmıştır. 
 
Değerli milletvekilleri, bahsettiğim bu konunun bütçe konusuyla ne ilgisi olduğu sorulabilir. Konumuzla ilgisi, 
bu Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan sorunlardan bazılarının doğrudan doğruya bütçesini görüştüğümüz 
kurumlarla ilgili olmasıdır. Söz gelimi, bu Yasa’nın uygulanışında orman ve mülkiyet kapsamından kaynaklanan 
sorunlar söz konusudur.  
 
Zarar tespit komisyonlarına yapılan başvurularda başvurucuların karşısına çıkan en büyük sorun, başvurucuların 
yüzlerce yıldır tarım arazisi olarak kullanmış oldukları mülklerin orman olduğu ve bu yerlerle ilgili 
başvurucuların taleplerinin reddedilmesi sorunudur. Bu yerlere ilişkin başvurularda başvuru konusu yerlerin 
orman vasfında olması gerekçe gösterilerek başvurular reddedilmektedir. Bu durum hukuka ve adalete aykırılık 
teşkil etmektedir. Şöyle ki: Bölgede orman olarak adlandırılan yerlerin kadastral çalışmaları ya hiç yapılmamış 
ya da eksik yapılmıştır. Orman sınırlarının tam olarak tespit edilememiş olması ve özel mülkiyete ilişkin 
ihtilafların giderilmemiş olması başvurucuların kusurundan kaynaklanan bir durum değildir.  
 
Arazilerin orman tespitleri 1952 yılında bölgede yapılan orman kadastro çalışmalarına dayandırılmaktadır. Bu 
tarihte yapılan kadastral çalışmaların yetersiz ve hukuka aykırı olduğu birçok mahkeme kararına konu olmuştur. 
Orman kadastrosunun dışında genel kadastral çalışmalar yapılmamış olduğundan özel mülkiyet ile orman 
sınırlarına ilişkin ihtilaflar giderilememiştir. Kadastro çalışmaları da devletin yetkili olduğu bir görevdir. Bu 
çalışmaların yapılmamış olmasında devletin kusur ve ihmali vardır. Bu durumda zarar tespit komisyonları 
başvuru lehine düşünerek hukuka uygun karar vermelidir. Şöyle ki: Kırsal bölgede yaşayan insanların orada 
bulunan taşınmazlarda tarım yaparak geçimlerini sağladıkları ve bu topraklarla ekonomik bağlarının olduğu 
düşünüldüğünde arazilerin orman vasfında olmadığı ve başvurucuların bu arazileri ekip biçtiği ve arazilerle 
ekonomik bağının olduğu açıkça görüldüğünden bu olgunun idare lehine takdir edilmesi adil değildir. 
 
Değerli vekiller, bu Yasa’nın uygulanışında ayrıca mülkiyet hakkının ispatına ilişkin sorunlar da söz konusu 
olmaktadır. Kadastral çalışmaları tamamlanmamış köylerde köy yerleşim birimlerinde kadastral çalışmalarından 
sonra inşa edilen ve tapusu bulunmayan ev ve müştemilatlarına ilişkin meydana gelen zararlar başvuru 
sahiplerinin mülkiyet hakkını kanıtlayamadığından bahisle reddedilmektedir.  
 
Kadastral çalışmalar bölgedeki hemen hiçbir köyde fiilî duruma uyarlanmış değildir. İmar planlaması 
olmadığından bu tür fiilî durumlar ortaya çıkmıştır. Hiçbir köyde imar düzenlemesi yapılmamıştır. İmar 
düzenlemesinin olmadığı yerde tapu kayıtlarıyla fiilî durumun birbirlerini destekleme imkanı bulunmamaktadır.  
 
5233 sayılı Yasa ve uygulamasını gösteren yönetmelikte, meydana gelen zararların, zarar görenin beyanı, adli, 
idari ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak belirleneceği belirtilmesine ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin mülkiyet hakkına ilişkin kararlarına rağmen yapılan işlemler hakkaniyete aykırılık teşkil 
etmektedir.  
 
Bölgemizdeki köylerin bir kısmında kısmen kadastral çalışmaların yapıldığı, kısmen ise kadastral çalışmalar 
dışında bırakıldığı bilinen bir gerçektir.  
Komisyonlar tarafından meydana gelen zararların tespiti amacıyla yapılan keşifler sırasında kadastral 
çalışmaların yapılmış olduğu yerlerdeki zararlar tespit edilmekte, kadastral çalışma dışı bırakılan yerlerdeki 
zararlar ise tespit dışı bırakılmaktadır.  
 
5233 sayılı Yasa başvurucuların gerçek zararlarını tespit edip tazmin etme amacı gütmesine rağmen, keşif yapan 
komisyonun uygulamaları nedeniyle Yasa’nın bu amacından saptığı görülmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, hazine arazilerinin büyük bir kısmı imarsızken satılmakta, yatırımcının arsayı imarsızken 
alıp plan yapılmasını sağlayarak yüksek rantlar elde etmesiyle sonuçlanan bir arsa/arazi spekülasyonu durumu 
yaşatılmaktadır. Planlama kent topraklarından daha çok rant elde edilmesini sağlayacak bir araç değildir. Devlet, 
kamu elindeki arazi varlığını kamu yararına kullanmakla görevlidir. Eldeki kamu varlığının fütursuzca 
tüketilmesi bundan sonra üretilecek tüm planların uygulanmasını da şimdiden imkansız hale getirecektir.  
 
Ülke topraklarını ve hazine arazilerini daha çok rant ve daha çok gelir getirecek unsurlar olarak pazarlamayı 
hedefleyen siyasal iktidar, rant kapısı olarak görülen hazine arazilerinin satışı uygulamasını geçici ve koşullu 
olarak durdururken hazine arazilerinin satışının tamamen durdurulmasının söz konusu olmadığını 
açıklamaktadır.  
 



Ayrıca, günümüzde kamu arazilerini önce belediyelere, belediyeler aracılığıyla da paravan olarak kurulan 
kooperatifler ile bazı kişilere devrini sağlamaya yönelik çalışmalar da söz konusudur. 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanun’da değişiklik yapan 5656 sayılı Yasa’ya tamamen aykırı 
olarak, önceden belirlenen kooperatif ve kişilere tahsisler yapılmakta ve bu şekilde büyük oranlardaki kamu 
arazisi elden çıkarılarak önemli rantlar sağlanmaktadır.  
 
Buna ilişkin bariz bir örnek-basında yer aldığı gibi- Sayın Maliye Bakanının aile yakınlarının sahip olduğu 
şirketin elektrik santrali kurmasına ilişkin arsa spekülasyonuydu ve AKP’li belediyenin mera alanını bu şirkete 
tahsisiyle ilgili bir sorundu.  
 
Sayın milletvekilleri, kadastro bilgileri toprak mülkiyetine devlet güvencesi sağlaması yanında, konumsal 
özellikli bir tür projenin kapsamında ve uygulamasında başvurulan altyapı bilgileri durumundadır. Bu nedenle, 
bu bilgilerin tüm gereksinimleri karşılayacak özellikte doğru, güvenilir ve güncel olması zorunluluğu vardır. 
Bunun için de ülkemizde olayın teknik çalışmalarının çok boyutlandırılarak, günümüz teknoloji koşullarına 
uygun bir çalışma yapılması ve ülkenin tüm alanlarında kadastro çalışmalarının bitirilmesi gerekmektedir. 
Maalesef, şu anki bütçeyle ve şu anki programla bunu çözümlemek mümkün değildir.  
 
Önemli sorunlarımızdan biri de kıyı zenginliklerimizdir. Kıyılardaki sorunları çözebilmek adına üzeri örtülü 
afları içeren tasarıların kamuoyundan kaçırırcasına Meclise sunulması, tarım toprakları üzerinde kaçak yapılmış 
tesislerin ücreti karşılığı affedilmesi, içerisinde “planlama” sözcüğü geçmeyen yönetmeliklerin yıpranan kent 
dokularını koruyacak eşsiz çözüm olarak tanıtılması, proje ve sınır bazında belirlenecek kentsel dönüşüm 
projelerinin kentlerin tüm yapısal sorunlarını çözecek sihirli anahtarmış gibi gündeme getirilmesi, en değerli 
koyların çok yoğun yapılaşmalara konu olacak biçimde tahsis edilmesi, amacı dışında kullanılan tahsislere açılan 
davalardan ücreti karşılığı vazgeçilmesi kıyılarımıza verilen önemi de gözler önüne sermektedir. Bu da iktidar 
yanlılarına sunulabilecek çok aleni bir rant mekanizmasıdır.  
 
Belirttiğimiz sorunların giderilmesine ilişkin çok sağlıklı bir kıyı politikasının belirlenmesi, kıyılarla ilgili 
muhalefetin de içinde yer alacağı bir çalışma ortamının geliştirilmesi, bunların toplumun ekolojik ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir düzeyde olması gerekmektedir.  
 
… 
 
… hepinizi en içten duygularımla, saygılarımla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır.  
 
Şimdi şahısları adına lehte Çorum Milletvekili Murat Yıldırım.  
 
Buyurun Sayın Yıldırım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009 bütçesinin sekizinci tur görüşmeleri 
üzerinde şahsım adına lehte söz almış bulunuyorum. Milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ İktidarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hem 
fiziksel hem de zihniyet anlamında büyük değişmeler yaşandı. Kıyaslama yapıldığında, seksen yılda yüzde 70 
oranında kadastro yapılmışken son beş yılda yüzde 30 oranında kadastro yapılmak suretiyle ülke genelinde 
kadastro sorun olmaktan çıkarılmıştır. Bu bir rekordur. Bu rekor AK PARTİ İktidarının farkıdır.  
 
Tapuda her yıl 20 milyon insanımıza hizmet verilmektedir. İktidarımız döneminde yaygınlaştırılmaya başlanan 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi (TAKBİS), ülke genelinde yüzde 70 oranında tamamlanmıştır. Bugün, 
kurum, genel bütçeden aldığının 4-5 kat üstesinde hazineye harç geliri sağlamaktadır.  
 
Tapu ve kadastro dairelerimizde kaliteli ve şeffaf hizmetin verilmesi doğrultusunda önlemlerin alınmış olması 
bizleri memnun etmiştir. Kamera sistemleri kurularak sahtecilik ve kapkaç olayları önlenmiştir.  
Önemli olan, ahlaksızlık ve hukuksuzluklara karşı adaleti ve kalkınmayı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı 
benimsemektir, AK PARTİ de bunun temsilcisidir. 
 
 
BAŞKAN – Lütfen Sayın milletvekilleri… 



 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak. 
 
Buyurun Sayın Özak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
Süreniz on beş dakika. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Bakanlığımızın bütçesi üzerinde düşüncelerimi anlatmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinize bu 
vesileyle saygılar sunuyorum. 
 
… 
Tabii ki diğer personelde sorun var. Ondan da bahsedeyim: Yeni düzenlemeye göre teknik hizmetler sınıfı 
dışında kalan diğer personelde dört yıllık süre sonunda inşallah ücret adaletsizliğinin giderilmiş olacağını tahmin 
ediyoruz, buna da uğraşıyoruz. Özellikle bizim Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda, bilhassa Tapu ve Kadastroya 
baktığımız zaman, dağda, bayırda, çamurda, karda, yağmurda çalışan bu arkadaşlarımıza ne kadar para versek bu 
azdır, bunu biliyorum.  
 
…. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Devamla) – Van’da 2000 öncesi tapu kadastro 
bitme oranı yüzde 66’dır, şu anda yüzde 95 bitirilmiştir. Kadastro çalışmaları devam etmektedir. En hızlı bu 
şekilde yapmaktayız.  
 
… 
 
Bu duygularla bütçemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Akcan. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap işlemine başlıyoruz. 
 
 
BAŞKAN –Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – İki: Tarım Bakanlığı personeli-özellikle idari personel; müdür, 
müdür yardımcıları- Bayındırlık Bakanlığı personeli, Tapu ve Kadastro personeli bu ülkenin üvey evlatları. Son 
15 Ağustosta yapılan zamlarla tüm idari müdürler artık yanında çalışanların maaşlarının altında kaldı. Bunları 
düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 
 
 
BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2007 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 463.390.220 

 



BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 655.780 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 1.200.000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
GENEL TOPLAM: 465.246.000 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamlarını okutuyorum: 
 
A – CETVELİ 
 

 (YTL) 
Genel Ödenek Toplamı 934.623.141,00 
Toplam Harcama 396.023.453,36 
Ödenek Dışı Harcama 8.194.273,60 
İptal Edilen Ödenek 6.793.961,24 

 
BAŞKAN– (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 23 CİLT: 57 YASAMA YILI: 4 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
 
38’inci Birleşim 
21 Aralık 2009 Pazartesi 
 
 
I) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
 

21 Aralık 2009 Pazartesi 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38’inci Birleşimini açıyorum.  
 
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
 
Bugünkü gündemimize göre, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün iki tur görüşme yapacağız. 
 
On ikinci turda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Patent 
Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçeleri yer almaktadır.  
 
… 
 
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
On ikinci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini sırasıyla okuyorum:  
 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına: İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci, Kırıkkale Milletvekili Mustafa 
Özbayrak, ElAzığ Milletvekili Tahir Öztürk, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Balıkesir Milletvekili 
Ayşe Akbaş, Kütahya Milletvekili İsmail Hakkı Biçer, Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Sarı.  
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına: İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Hatay Milletvekili Gökhan 
Durgun, Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, Muğla Milletvekili Fevzi 
Topuz.  
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına: Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan.  
 
Şahıslar adına: Lehinde, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan; aleyhinde, Gaziantep Milletvekili Yaşar 
Ağyüz.  



 
 
BAŞKAN – Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Buyurunuz Sayın Sarı.  
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET SARI (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2010 yılı 
bütçe görüşmelerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinin temelini gayrimenkul ve mülkiyet hakkı oluşturur. Gayrimenkul aynı zamanda 
bir yatırım aracıdır. Türk toplumunun sosyal yapısı özel mülkiyet esası üzerine kurulmuştur. Halkımızın 
taşınmaz mala ilgisi ve sahiplenme duygusu çok güçlüdür. Gayrimenkullerin sınırlarını, üzerlerindeki hakları 
belirleyip sicillerini oluşturmak ve bu siciller üzerinden satış, miras, intikal, ifraz gibi oluşan değişiklikleri 
izlemek ve işlemek, bu hizmetleri yerine getirmek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve taşra birimlerinin 
en önemli görevlerindendir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşrada yaklaşık 17 bin personelle 22 tapu ve kadastro bölge 
müdürlüğü, 1.018 tapu sicil müdürlüğü, 325 kadastro müdürlüğü olarak ülkemizin en küçük ilçelerinde dahi 
yılda ortalama 6 milyon işlem yaparak 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. 
 
Ülke kadastrosunun genel durumuna bakıldığında son üç dört yılda kadastronun yüzde 94,4 oranında 
tamamlanmış olduğunu ve hedeflere ulaşıldığını görüyoruz. 2010 yılında tamamlanma oranının yüzde 99’a 
ulaşacağı, ayrıca geçen yıla kadar 2 bin civarındaki sorunlu birim sayısının da 495’e indirildiği 
gözlemlenmektedir. Ancak bu, hizmetlerin bittiği anlamına gelmemektedir. Nüfus arttıkça, insanlar toprağa 
müdahale ettikçe, kentleşme ve kırsal kalkınma oldukça, toprağa yönelik yatırımlar devam ettikçe hizmetin 
niteliği de gelişmekte ve değişmektedir. Tapu ve kadastro bilgileri artık Tarım Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi gibi bilgi sistemlerinin temelini teşkil eden bilgiler olmakta ve dinamik, 
güncel ve yasal olarak değişmekte ve gelişmektedir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
bağlı, genel bütçe içerisinde ayrı bütçeli bir kuruluştur. 2009 yılında 463 milyon 621 bin TL bütçeye karşılık ilk 
altı aylık dönemde genel bütçeye 788 milyon 821 bin TL gelir sağlanmıştır. Bu gelirin 2009 yılı sonu itibarıyla 2 
milyon 500 bin TL olması tahmin edilmektedir.  
 
Buna göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendine tahsis edilen bütçenin 5-6 katı kadar genel bütçeye gelir 
sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, yapılan yatırımlar hem hizmet olarak hem de kaynak ve katma değer olarak 
tekrar geri dönmektedir.  
 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde başlatılan iyileştirmeler vatandaşımızın bürokratik zorluklarla mümkün olduğu 
ölçüde daha az muhatap olması ve tapu kadastro işlemlerini en kısa zamanda tamamlayabilmesi yönündedir. 
Kurum, gerekli bilgi birikimine ve teknik düzeye sahiptir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu güzide kuruma gerekli mali destek ve güven sağlandığında 
başarılamayacak proje veya çözülemeyecek problemler olmadığına yapılan çalışmaları izleyerek inanıyorum. 
Kurumun önünü açmak ve daha modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 
başlatılmıştır. Eğitim ve bilgilendirme bu sektörümüzde en önemli husustur. Yalnız hizmet verenlerin değil, 
hizmete aracılık edenlerin eğitimi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de önem arz etmektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi ile eski yıllarda üretilmiş tapu kadastro bilgilerini günümüzdeki ihtiyaç 
ve şartlara uygun olarak bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunulması çok önemlidir. Bunların yanında, 
gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması alanında hukuki, teknik ve idari yapının 
oluşturulması çerçevesini ve politikasını belirlemek amacıyla başlatılan çalışma önemli bir boşluğu 
dolduracaktır. 
 
E-devlet projesinin temel bileşenlerinden birisi olan TAKBİS Projesi’nin hayata geçirilerek yerel yönetimlerin 
ve ilgili kuruluşların teknik anlamda tapu ve kadastro ile ilişkileri bağlamında doğru, güvenilir ve güncel 
bilgilerin zamanında sunulması amacıyla yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Farklı standartlarda 
üretilen mükerrer haritaların ve kaynak israfının önüne geçilmesi için ülke genelindeki tüm haritaların belli bir 
standartta yapılması amacıyla harita bilgi bankası oluşturulmuştur.  



 
15’inci ve 19’uncu yüzyıllara ait Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalan birçok ülkenin tarihine ışık tutacak 
olan eşsiz bilgi kaynağının derlenmesi ve korunmasını sağlayacak Tapu Arşiv Bilgi Sistemi Projesi’nin başarıyla 
tamamlandığını görmekteyiz. Sürekli ölçüm yapan sabit GPS istasyonlarının kurulması projelerinin de 
tamamlanmış olduğu ve işletilmeye başlanmış olduğu bilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ayrıca, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığıyla müştereken yürütülen Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında doğrudan gelir 
desteği ve çiftçi kayıt sistemi oluşturma çalışmalarına gerekli katkı ve destek verilmektedir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tapu ve kadastro çalışmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için dört önemli 
unsur daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, eğitilmiş personel, teknik donanım, mekan ve mali destektir.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.  
 
MEHMET SARI (Devamla) – Teşekkür ediyorum.  
 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde artık görülüyor ki yerleşim sorunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü yıllık işlem 
hacmi 2 milyondan 6 milyona ulaşmıştır. Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin mümkünse aynı binada 
çalışması gerektiği inancındayım. Bu nedenle müdürlüklerin rahat çalışabilecekleri, tapu kütüğü, harita ve diğer 
bilgileri arşivleyebilecekleri kendine ait binalara ihtiyaçları vardır. Bu konuda gerekli kaynak sağlanmalı ve 
desteklenmelidir. Zira, Anayasa’mıza ve Medeni Kanun’umuza göre, tapu sicilinin düzenli tutulmasından devlet 
kusursuz sorumludur. Bu sorumluluk nitelikli personellerle yerine getirilebilmektedir. Bu personelin de yaptığı iş 
ve işlemlerinden dolayı zaman aşımı olmaksızın mirasçılarına kadar uzanan sorumlulukları vardır.  
 
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken 2010 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN –Muğla Milletvekili Fevzi Topuz. 
 
Buyurunuz Sayın Topuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz on dakika. 
 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ TOPUZ (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2010 Mali Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz aldım. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kamu hizmetlerinde memleketin imarıyla ilgili işlerini 
yürütmekle görevli kuruluşların en başında gelir. Cumhuriyetle birlikte, bazı istisnalar dışında, yapımla ilgili 
bütün kuruluşları bünyesinde toplamış ve onları yönlendirmiştir.  
 
Ülkenin modernleşmesi ve kalkınması Bayındırlık ve İskan Bakanlığı faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. 
Bakanlık, bugüne kadar, ülkemizin gelişme ve kalkınma süreci içinde merkezî yönetimin yatırımlarını 
gerçekleştiren bir yapısıyla önemli sorumluluklar üstlenmiştir.  
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının misyonu, ülke genelinde teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri kullanarak 
sürdürülebilir sağlıklı kentleşme ve yerleşme için etüt, plan, proje, yapım, denetim ve afet hizmetlerini 
düzenleyici ve denetleyici bir yaklaşımla yapmak ve yaptırmak olarak tanımlanmıştır.  
 
AKP hükümetlerinin iktidara gelmesinden sonra Bakanlığın görev alanı hızla daraltılmış olup neredeyse tasfiye 
sürecine girmiştir. AKP’nin bu politikaları sonucunda, Bakanlığın verdiği kamusal mal ve hizmetler önce 
parçalara bölünmüş, sonra da bazıları diğer bakanlıklara bağlanmış, önemli bir bölümü de kamu hizmetlerinden 
çıkarılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına bağlanması, imar planı yapma ve onarma 
yetkisinin Özelleştirme İdaresiyle, TOKİ’yle ve diğer birimlerle paylaşılmak zorunda kalınması, Afet İşlerinin 
kapatılacak olması, kamu yatırımlarıyla ilgili görevlerin de TOKİ’ye, il özel idarelerine, köylere hizmet götürme 
birliklerine terk edilmesi karşısında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının varlığı tartışılır hale gelmiştir. Bilindiği 



gibi, İller Bankasının tasfiyesine yol açacak çalışma yapılmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü de 
başka bir bakanlığa bağladığınız takdirde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gerek kalmayacaktır.  
 
Değerli milletvekilleri, planlama ve yapılaşma alanında birçok kurumun görev ve yetkilerinin bulunması, her 
kurumun kendi sektörü açısından planlama ve yapılaşmaya açılması, planlama bütünlüğünü kavrayan stratejik 
bir belgenin bulunmaması, kurumlar arasında koordinasyonun yeterince sağlanamaması ile yaşanan sorunlar 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevini tam yapamamasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu sorunların 
çözümüne yönelik ülke çapında fiziki planlamaya ve imara dayalı genel ilke, strateji, standart, usul ve esasların 
tek elden belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
“Değişen planlama anlayışı, planların yerelde katılımcı süreçlerle hazırlanmasını gerekli kılmakla beraber 
kentlerin ve nüfusun ülke mekanında dengeli dağılımının sağlanabilmesi, kaynakların rasyonel kullanılabilmesi, 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılabilmesi, ülke mekan strateji belgesinin hazırlanmasını artık zorunlu 
kılmaktadır.” Bu söz Sayın Bakana ait. Eğer bir şeyleri doğru tespit ediyorsanız, tespitleriniz doğrultusunda 
derhAl harekete geçmeniz gerekmektedir. İktidarda olduğunuzu unutuyorsunuz, şikayet edeceğinize çözüm 
yolları bulunuz. Eğer yapamıyorsanız o zaman da çekilirsiniz, yapacak olan gelir, istenen kanunları çıkarır ve 
uygular, kısaca gereğini yapar.  
 
Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki konutların yüzde 40’ı kaçak veya ruhsatsızdır, Yapı Kullanma İzin Belgesi 
esas alındığında bu oran yüzde 67’ye çıkmaktadır. Kaçak ve ruhsatsız yapılar, kent planlamasına ilişkin sorunlar 
yarattığı gibi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. 17 Ağustos depreminin sonrasında yapılan 
taramalar göstermiştir ki ülkemizdeki bina stokunun yüzde 10’unun yenilenmesi, yüzde 30’unun onarılması 
gerekmektedir. Bunun anlamı ülkemizdeki konutların yüzde 40’ının oturulabilir durumda olmadığıdır. Yapı 
Denetimi Kanunu’nun bugüne kadar geçen süredeki uygulamasında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar 
Kanun’un çıkarılma amacına gölge düşürmüş, gerek yapı sahipleri ya da yüklenicileri gerek yapı denetim 
kuruluşları ya da yapı denetimi yapan mühendisler var olan bu yapıdan rahatsızdırlar. Denetimsizliğin sonucu 
ortaya çıkan ve hepimizi çok üzen sonuçları daha belleklerden silinmemiştir. Yeni can ve mal kayıplarını 
önlemenin birinci görevimiz olması gerekiyor.  
 
Gelinen bu noktada işin en kötüsü, halkımızın kamuya olan inancını kaybetmiş olmasıdır. Adı geçen Kanun’un 
uygulamalarından doğan sorunları çözecek, Kanun’un on dokuz ilde değil tüm Türkiye’de uygulanmasını 
öngören, yüklenici firma ya da yapı sahibiyle para ilişkisini ortadan kaldıracak yeni düzenlemelerin yapılmasına 
ihtiyaç vardır.  
 
Değerli milletvekilleri, halkın barınma ihtiyacının karşılanmasından yapıların güvenliğine, altyapı 
hizmetlerinden çevre sorunlarına, kent planlamasından afet yönetimine kadar pek çok boyutu olan konut sorunu 
basit anlamda bina yapımına indirgenemez.  
 
Bu noktada, AKP konut sorununu çözme işini TOKİ’ye havale etmiş, bu yaklaşım sorunu çözmek yerine daha 
da karmaşık hale getirmiş olup, sınırsız yetkilerle donatılan devasa bir şirket haline getirilmiştir.  
 
Yapılan yasal düzenlemeler sonucu TOKİ, okul, hastane, stat, karakol yapar hale gelmiş, hatta daha da ileriye 
giderek birçok bakanlığın projelerini yapan, uygulayan bir kurum haline dönüştürülmüştür. Oysa TOKİ 
yoksulları ev sahibi yapacaktı; kısa sürede bu amaçtan uzaklaşarak orta ve üst sınıflara konut üreten bir 
işletmeye dönüşmüştür.  
 
Güvenli yapıların olmazsa olmaz koşulu zemin, proje, malzeme, yapı denetimlerinden muaf olan TOKİ 
tarafından yaptırılan binaların güvenilirliği tartışılır hale gelmiştir.  
 
TOKİ işlerinin büyük bir kısmı 2000’li yıllarda kurulan ve büyüyen şirketler tarafından yapılmaktadır. Şirketlere 
bakıldığında, AKP İktidarına siyaseten yakınlığıyla tanınan, AKP ile yakın ilişkisi bulunan sermaye gruplarının 
çoğunluğunu oluşturduğunu görmekteyiz. TOKİ örneği, AKP İktidarının sorunlara nasıl yaklaştığının en açık 
göstergelerinden birisidir.  
 
Değerli milletvekilleri, AKP Hükümeti diğer konularda olduğu gibi afet yönetimini de sosyal devlet anlayışından 
çıkarıp afet öncesi ve sonrasında devletin mal ve hizmet üreten, dağıtan, yöneten tüm yapıyı tasfiye etmektedir. 
Bu noktada afet hizmetlerinde devletin rolü “sosyal devlet” ilkesinden “düzenleyici devlet” yapısına 
götürülürken, cumhuriyetin kurduğu kamu kurum ve kuruluşları birer birer yıkılıp yok olmaktadır. AKP 
İktidarının tek amacı vardır, o da kendi siyasal kadrosunu kurmaktır.  
 



Ülkemizde beklenen olası bir deprem öncesindeki tedbirler alınmadığı gibi sonrasında gerekli müdahaleleri 
yapacak olan deneyimli Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünü kaldırıp Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığını kurdunuz. 
Kurulmak istenen yeni kamu yapısı sosyal devlet örgütlenmesini tasfiye etmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, AKP hükümetleri ihaleyle yapılacak işleri başından itibaren İhale Kanunu kapsamı 
dışında tutmak istemektedir. 2002 yılından bu yana İktidarın kendisine yakın, bir anlamda yandaş sermayesine 
ve destekçilerine denetimsiz, kontrolsüz bir ortamda pay verebilmek için Kamu İhale Kanunu defalarca 
değişikliğe tabi tutulmuştur. Tekrar bu yasama yılında Kamu İhale Kanunu’nu değiştirme çabaları yapılmaktadır. 
Bu Yasa kapsamı dışında iş yapma yaygınlaştırılmak istenmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu AKP iktidar 
olduğu dönemde tam on altı kez değiştirilmiş, yüze yakın değişiklik yapılmıştır. Aynı dönemde İhale Kanunu 
uygulama yönetmelikleri kırk bir kez değiştirilmiş, tüm bunlara ek olarak otuz yedi yasal düzenlemeyle çeşitli 
kurumlar veya konular Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yolsuzluklar almış başını gitmişken bir 
de Kamu İhale Kanunu’yla açık bir denetimin de önü kapatılmaktadır.  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Sağ olun, teşekkürler Sayın Başkan. 
 
Bunun sonucunda ne olacak? Tek bir açıklaması vardır: Bu konunun yolsuzluklara yeni yolsuzluklar katmasıdır.  
 
Değerli milletvekilleri, 1925 tarihinde başlayan kadastro süreci hem politika hem hukuk hem uygulama hem 
kurum düzleminde çok ilginç gelişmelere sahne olmuştur. 2009’a geldiğimizde ülkemiz kadastro sistemi 
sorunlarla karşı karşıyadır: Kuruluş kadastrosu çalışmalarının ülke genelinde tamamlanmamış olması, özellikle 
büyük kentler başta olmak üzere kadastronun yüzde 60’ının eskimesi, gereksinimleri karşılayamaması ve 
yenilenmesi gereği, Türkiye kadastrosunun yalnızca “tapu sicillerini kurma” hedefi koymuş olması, Türkiye 
kadastrosunun mekansal bilgi sistemlerinin mekansal temel verilerini üretecek kalitede olmaması, yasal 
altlıklarının yetersizliği ve kurumun siyasallaşmasıdır. Bu sorunları ne zaman çözeceğini Sayın Bakana sormak 
isteriz.  
 
Kentlerin planlaması… 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Sayın Topuz, lütfen bağlayınız. 
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan. 
 
…yaşanan deprem, sel ve benzeri doğal afetler de ülkemizdeki yapıların bu durumunu göz önüne 
sergilemektedir. Orta şiddette yaşanan bir doğal afette bile can ve mal kaybının yüksek olmasının suçlusu, 
altyapıya önem vermeyen, planlama yapmayan, denetim mekanizmalarını çalıştırmayan, rant esasına göre 
şekillendirilmiş politikalardır. Bu politikaların baş sorumlusu olan AKP bugüne kadar sorunları çözmek yerine 
göz ardı etmeyi tercih etmiştir. Özellikle ifade etmek gerekirse bir dönem “proje” denildiğinde, “yatırım” 
denildiğinde akla gelen Bayındırlık ve İskan Bakanlığından eser kalmamıştır.  
 
2010 mali yılı bütçesi üzerinde yapmış olduğumuz uyarıları Hükümetin dikkate alacağını umuyor, bütçenin 
ülkemize hayırlı olması dileğiyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya) 

 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu. 
 



Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
Buyurunuz Sayın Akcan. 
 
MHP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR AKCAN (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
2010 yılı merkezî yönetim bütçesinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle 
ilgili bölümleri üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi en kalbi 
duygularla selamlıyorum. 
 
… 
 
Değerli milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığına bağlı bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çok ciddi 
çalışmaların yapılması gerekir. Türkiye’de kadastrolama işinin bir an önce bitirilmesi için, teknik altyapının buna 
uygun olarak geliştirilip, daha sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin fonksiyonlarını icra 
edebilmesi için en son teknolojiyle donatmak, bilgili elemanları oraya yerleştirmek ve bunu iyi koordine etmek 
gerekir. Gerçekten, Millî Emlak Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
fonksiyonları birbirine çakışır vaziyettedir. Bu çok başlılığı bu noktada ortadan kaldırmak gerekir. Bunu ortadan 
kaldırmak için Millî Emlak Genel Müdürlüğünün bir biçimde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığıyla ilişkilendirilmesi şarttır. 
 
Değerli milletvekilleri, söz konusu bütçenin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 2010 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN – Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
Buyurunuz Sayın Demir. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızın 2009 yılı faaliyetleri ile 2010 yılı bütçe tasarısı hakkında 
bilgi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Ayrıca, bu Kanun ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ni oluşturma görevi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
verilmiş, bu sistemle ulusal, mekansal veri altyapısının temel bileşenleri bütüncül bir yapıya kavuşturulacaktır.  
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin tapu ve kadastro hizmetlerini gerçekleştirmekle görevli olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tarihinin her döneminde devletin en önemli kurumları arasında yer 
almaktadır. Bu Genel Müdürlük, halkın devletle en önemli temas noktalarından biridir; özellikle son dönemde 
klasik yapısından sıyrılarak ciddi atılımlar yapmış, önemli projeler gerçekleştirmiştir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün önemli projelerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
Bir: Kadastronun Tamamlanma Projesi. Şu anda kadastro çalışmalarımızı 2009 yılı itibarıyla 493 birimin dışında 
tamamını tamamlamış bulunuyoruz. Bu 493 birim, belli problemleri olan, kadastro çalışmasının şu anda 
yapılmasının mümkün olmadığı birimler. Bu problemlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlar da 
tamamlanınca o birimlerde de kadastro çalışmalarını tamamlayacağız.  
 
Ayrıca, yetmiyor, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, burada da ifade edildiği gibi, geçmişte yapılan, 
yenilenme ihtiyacı duyulan tüm kadastro çalışmalarına bir taraftan başladı. 2012 yılı sonuna kadar bunları 
tamamlamayı hedefliyoruz. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.  
 



Buyurunuz. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – Bu çalışmaları, biz, tüm yeni yapılacak 
çalışmaları sayılaştırarak elektronik ortama aktarıyor, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve kendi kullanımına 
da elektronik ortamda kullanması mümkün hale getirilmektedir. 
 
Diğer bir projesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün, bildiğiniz gibi, TARBİS Projesi’yle birlikte tüm 
arşivdeki Osmanlıca bilgilerimiz-ki yirmi dört ülkeye ait bunlar mülkiyet kayıt bilgileri- elektronik ortama 
aktarıldı. O belgeler, tamamı eskimiş, yıpranmış ve kaybolmak üzere olan o belgeler restore edildi; şu anda 
elverişli ortamda bir daha eskimeye, yıpranmaya, yok olmaya maruz kalmayacak şekilde, gelecek kuşaklara 
intikal ettirecek şekilde gerekli çalışmalar yapıldı, ayrıca elektronik ortama atılan, yüklenen bilgiler ilgililerin 
kullanımına Osmanlıca ve Türkçe olarak sunulmuş bulunmaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer projemiz, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS). İlk iki 
programı aşamalı olarak tamamlandı... 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
 
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.  
 
Buyurunuz. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) – …üçüncü aşamasını da 2012 yılının 
sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tüm kadastro bilgilerini yazılım ortamında tapu sicil müdürlükleri ve 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açacak şekilde, 2012 yılı sonunda tamamlamayı 
planlıyoruz. Ayrıca, bu sistem coğrafi bilgi sistemine de ciddi anlamda altlık oluşturacak bir sistemdir. 
 
Diğer bir proje, harita bilgi bankasının kurulması projesi. Diğer bir yürüttüğümüz proje, sürekli ölçüm yapan 
sabit GPS istasyonlarının kurulması projesi. Bu proje tamamlandığında artık araziye gitmeden, alet edevat 
kullanmadan, bilgisayar başında, teknik kadrolarımız oturduğu yerden tüm kadastro ölçüm ve çalışmalarını 
bizzat yapabilecek konuma gelecektir. 
 
Diğer bir projemiz, tapu ve kadastro modernizasyon projesi de hızla yürümektedir. Şurada şunu ifade etmek 
istiyorum: Artık Türkiye’de vatandaşlarımız nerede bulunursa bulunsun, bulunduğu yerdeki il tapu sicil 
müdürlüğüne giderek, iki yıl içerisinde, mülkiyeti hangi bölgede olursa olsun, oradan işlemlerini artık yapabilir 
hale gelecek.  
 
Bir de şunu hedefliyoruz: İnsanlarımız paralarını saklarken banka şubelerindeki fiziki mekanları görüyoruz. O 
parayı vesile olarak kullanıp mülkiyet satın aldığı, asıl mülkiyetin saklandığı ve mülkiyet değişimlerinin 
yapıldığı tapu sicil müdürlüklerimizi en az o mekanlardan çok daha sağlıklı, vatandaşlarımıza o nezih ortamlarda 
hizmet vermeye başladık. Bu mekanları tüm Türkiye’ye iki- iki buçuk yıl içerisinde yaygınlaştırmayı 
planlıyoruz. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri de kısaca bilgilendirmeye çalıştığım faaliyetler, 60’ıncı Hükümet 
Programı’nda yer alan öncelikleri hayata geçirecek kapsamlı ve etkili bir uygulama aracı olacaktır.  
 
Gerek Bakanlığımızın gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızın başarılı çalışmaları devam ederek, 
öngördüğümüz bu hedeflerin de gerçekleşeceğine ve aşılacağına yönelik inancımı ifade ederek, 2010 yılı 
bütçemizin ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Soru-cevap işlemine geldik sayın milletvekilleri. 
 
İlk 12, sisteme girmiş olan milletvekili arkadaşların adlarını okuyacağım, eğer süre yeterse daha sonrasına da, 
ondan sonraki sıradakilere de devam edeceğim: Sayın Doğru, Sayın Işık, Sayın Tankut, Sayın Paksoy, Sayın 
Uslu, Sayın Özdemir, Sayın Yıldız, Sayın Akçay, Sayın Akkuş, Sayın Asil, Sayın Kaptan, Sayın Güvel. 
 
Şimdi, süremiz yirmi dakika; on dakikası soru, on dakikası cevaba.  
 



Süreyi başlatıyorum.  
 
Sayın Doğru, buyurunuz. 
 
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Tokat Erbaa ilçesi ve Niksar Ormancık köylerindeki toplulaştırmalar yarım kalmıştır, köylü mağdur olmaktadır. 
Toplulaştırmalar ne zaman tamamlanacaktır?  
 
 
BAŞKAN – Sayın Akçay… 
 
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sorum Sayın Bayındırlık Bakanına: 5782 sayılı yabancıların gayrimenkul alımıyla ilgili Yasa daha önce Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, iptal gerekçeleri hiçe sayılarak bir ilin imar planı alanının yüzde 
10’u satışa sunulmuştur. Daha önce binde 20’yi aşmış olması gerekçesiyle satışların durdurulduğu Hatay ilinde 
satışların devam ettiği yönünde iddialar bulunmaktadır.  
 
Yine, Mardin, Kilis, Antalya, Muğla ve Aydın illerinde binde 5 sınırının geçilmiş olmasına karşılık, yeni yasayla 
imar alanlarının yüzde 10’una kadar satış sürdürülmektedir. Bütün bunların kontrolünü hangi kurum 
yapmaktadır? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Sayın Akkuş… 
 
AKİF AKKUŞ (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Bayındırlık Bakanına: Ülkemizde hazine tarafından köylü ve çiftçi aleyhine açılan 2/B’ye ilişkin davalar 
köylünün aleyhine sonuçlanmakta, bu araziler rayiç fiyatlarla köylüye satılmak istenmektedir. Köylü, bu miktarı 
ödeyemeyince bu alanlar köylünün elinden çıkmaktadır. Hükümetleriniz döneminde bu şekilde kaç köylü 
kullandığı hazine arazisini kaybetmiştir? 
 
BAŞKAN- Buyurunuz Sayın Demir. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.  
 
“Diğer uygulanmayan yerlerde boşluk mu vardı?” Hayır, dörtlü TUS sistemi oralarda uygulanmaya devam 
ediyor. Ülkemizin hiçbir yerinde yapı denetiminde yasal ve denetim olarak boşluk yoktur. “Yapı denetimi” ve 
“Dörtlü TUS” diye iki ayrı sistem ülkemizde uygulanmaktadır. Biz yapılan çalışmalarla ülkenin tamamına yapı 
denetimini yeni yüzüyle, yeni düzenlemeyle birlikte yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 
 
Sayın Akcan’ın sorusu: Yabancılara taşınmaz mal satışında il bazında imarlı alanın yüzde 10’unu geçen miktar 
hiç yok; yüzde 10’unu bulan illerden Hatay ve Kilis’te satışlar kapanmıştır, devam etmiyor, diğer yerlerde, il 
bazında yüzde 10’u yakaladığında otomatik olarak duruyor. Bunun üzerine herhangi bir satış yapılması asla söz 
konusu değildir. 
 
Sayın Akkuş’un sorusu: Evet, 2/B’yle ilgili satışları Millî Emlak Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu konuyla 
alakalı bilgiler bizde bulunmamakta. 
 
Saygılar sunuyorum. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Demir. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi sırasıyla on ikinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve 
bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
 
A – CETVELİ 
 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 475.496.700 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

02 Savunma Hizmetleri 212.300 
 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
TOPLAM: 475.709.000 
 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
A – CETVELİ 
 

 (YTL) 
Genel Ödenek Toplamı 430.208.875,00 
Toplam Harcama 407.315.584,53 
Ödenek Dışı Harcama 87.324,60 
İptal Edilen Ödenek 20.409.055,94 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 2.571.559,13 

 
BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
DÖNEM: 23 CİLT: 86 YASAMA YILI: 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 
 
36’ncı Birleşim 
19 Aralık 2010 Pazar 
 
 
 
D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.04 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36’ncı Birleşimini açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı 
Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün iki tur görüşme yapacağız. 
 
Dokuzuncu turda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Danıştay bütçeleri yer almaktadır. 
 
… 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 
 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, ilk günkü uygulamada ben, bütün arkadaşlarıma ek süre vermiştim ama 
sonraki dönemde diğer başkan vekili arkadaşlarımız hiç kimseye söz vermeyerek adaleti o yönde tesis ettiler. 
Dolayısıyla, ben de bugün o arkadaşlarımızın uygulamalarına devam edeceğim. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) Süresi biten arkadaşlarımız kürsüyü terk edeceklerdir. Bilgilerinize arz ediyorum. 
 
Dokuzuncu turda, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 
 
Gruplar:  
 
Barış ve Demokrasi Partisi Grubu: Akın Birdal, Diyarbakır; Hasip Kaplan, Şırnak; Mehmet Nezir Karabaş, 
Bitlis; Hamit Geylani, HakkAri milletvekilleri. 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu: Zeki Ertugay, Erzurum; Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu; İsmet Büyükataman, 
Bursa; Faruk Bal, Konya; Ali Uzunırmak, Aydın milletvekilleri. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu: Gürol Ergin, Muğla; Vahap Seçer, Mersin; Yaşar Ağyüz, Gaziantep; Fevzi 
Topuz, Muğla; İsa Gök, Mersin; Turgut Dibek, Kırklareli milletvekilleri. 
 



AK PARTİ Grubu: Özkan Öksüz, Konya; Ali Koyuncu, Bursa; Mehmet Erdoğan, Adıyaman; Yaşar Karayel, 
Kayseri; Muhyettin Aksak, Erzurum; İkram Dinçer, Van; Ali Öztürk, Konya; Musa Sıvacıoğlu, Kastamonu; 
Canan Candemir Çelik, Bursa; Yılmaz Tunç, Bartın milletvekilleri. 
 
Şahısları adına: 
 
Lehinde: Ahmet Ertürk, Aydın Milletvekili. 
 
Aleyhinde: Abdülkadir Akcan, Afyonkarahisar Milletvekili. 
 
 
BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.  
 
Buyurun Sayın Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar) 
 
BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1848 yılında kurulan 
ama günümüze gelinceye kadar kuşa çevrilen NAfıa Nezaretiyle ilgili söz aldım, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığıyla ilgili. Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
 
Tabii, DSİ gitti, DHMİ gitti, DLH gitti, Karayolları gitti. Ee, ne kaldı elde? Bir Kadastro Genel Müdürlüğü kaldı, 
TOKİ de Başbakana bağlandı. Tabii, insan şaşırıyor, bu kadar bir bakanlık kuşa çevrilebilir mi? Ama yine de 
üzülmeyin Bakanlığınızın bankası var, hiçbir bakanlığın bankası yok, hiç olmazsa banka sahibisiniz, İller 
Bankasını şey yaptınız, kuruluşunu yaptık geçen günlerde.  
 
Tabii, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu çok önemli, mülkiyet hukukunu ilgilendiriyor, bununla bağlantılı 
kuruluşlar var, İller Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde.  
 
Yalnız, ben bir şey söylemek istiyorum. Elimde bir harita var. Ben bu haritayı Meclis Kütüphanesinin girişinde, 
hemen gazete okunan bölümden çektim. Bu bir harita. Bu harita, 1946’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış bir harita, üzerinde öyle yazıyor.  
 
Benim seçim bölgem, İdil, Cizre, Şırnak’ın iki ilçesini saydım, görüntüsünü aldım. Bu haritada orijinal köy 
isimleri var. 1946’nın orijinal köy isimleri var. Ne var? Harapşeref, Hespist, Bafi, Haraprappin, Gijal, Cinibir, 
Huser ve Cizre’ye kadar bu isimler var. Meclis Başkanlığı kaldırmadan bütün arkadaşlara öneririm, Meclis 
Kütüphanesine gitsin, bu haritayı görsünler ve Kadastro Genel Müdürlüğüne de bu çalışması nedeniyle teşekkür 
ediyorum. Sayın Bakandan da o haritadan bir tane istiyorum, inşallah bize verirler.  
 
Bir arkadaşımız sormuştu, cevabı da verilmemişti, merak ediyorum, tekrar soracağım: Şu an Meclisimizin tapusu 
var mı, ruhsatı var mı?  
 
Çankaya Köşküyle ilgili İnternet sitesi diyor ki: “Ankara Şehremaneti Çankaya Köşkü için 30 Mayıs 1921’de 
Mustafa Kemal’e armağan edilmiştir.” Tapu kaydı var mı? Öyle mi geçiyor?  
 
Emvali metruke yazılan ve özellikle azınlıklardan kalan gayrimenkullerin tasfiyesiyle ilgili 1928 bütçesinde 300 
bin lira gizli ödenek ayrılmış ve bu gizli ödenek, bugünün hesabıyla baktığımız zaman, oldukça yüksek bir para 
276,4 trilyon, 2008 itibarıyla çıkan bir rakam. 66 tasfiye defteri tutulmuş, bunların bedeli buradan mı ödendi?  
 
Ayasofya’nın tapusu Fatih Sultan Mehmet Vakfında, öyle mi geçiyor?  
 
Madımak’ın tapusunu aldınız, hayırlı olsun, geç de olsa doğru yaptınız.  
 
Büyükada Rum Yetimhanesinin tapusunu devretmek için illa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde mahkûm 
mu olmak gerekiyordu?  
 
Yine Akdamar Adası’nın tapusu kimde? Orada İsa’dan yedi bin yıl önce bir taş bulunduğunu söylüyor alimler, 
üzerinde “O” ve “Q” resimleri varmış, ölümsüzlük işareti diye ifade ediyorlar, Haç varmış, oysaki, İsa’yla 
beraber Haç çıktı. Nasıl oluyor da yedi bin sene önce böyle bir durum var? Ahlat’ta yine milattan öncesine ait 
Türk eserlerinin kayıtlarda olduğunu bazı alimler söylüyor Güneş Teorisi çerçevesinde. 1071’de Türkler geldi, 
Kürtlerle birlikte Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’ya açıldılar. Milattan önce de orada öyle bir durum var mıydı?  
 



Bakanlığınızın bütçesine de bakıyorum, iki tane F35 uçağı etmiyor! Şimdi ben ne diyeceğim? Ne anlatayım? 
Çok büyük hedefleriniz var. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü var. akıllı kentler kuracaksınız, 
KENTGES var. Arkasından, kent-kır ayrımını kaldıracaksınız. Bu akıllı projelerin içinde en önemlisi, enerjiyle 
ilgili olan yeni yapılanma var. 
 
Yalnız şunu sormak istiyorum: 1999 depremini yaşadık ve BOTAŞ hattının geçtiği fay hatları var. Şimdi de 
Nabucco geçiyor bu fay hatlarının üzerinden. Ama bu boru hatlarının geçtiği şehirlerde de bir bakıyorsunuz, 
boru hattının üstünde binalar yapılıyor; oysaki 50 metre sağında solunda inşaat yasağı var. Ee, niye bunlar 
oluyor? Bu tür yerler devam ediyor mu? Bunu sormak istiyorum. 
 
Kıyı alanlarıyla ilgili planlamaya gelince; 2B’yi mi bekliyorsunuz? Kıyı alanları mı kaldı? Doğa, tarih, kültür 
gidiyor.  
 
… 
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN – Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman. 
 
Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
MHP GRUBU ADINA İSMET BÜYÜKATAMAN (Bursa) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 2011 
Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
 
… 
 
Saygıdeğer milletvekilleri, devleti var eden en önemli organlardan biri olması hasebiyle tapu kadastro teşkilatı 
oldukça önemlidir. Bu teşkilat, Türkiye’nin bütün ilçelerine kadar yayılmış, binlerce çalışanıyla ve tapu 
teşkilatları yanında kadastro teşkilatıyla oldukça tecrübe kazanmış çalışanlardan oluşan bir teşkilattır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşrada yaklaşık 17 bin personelle, 22 tapu ve kadastro bölge müdürlüğü, 
1.018 tapu sicil müdürlüğü, 325 kadastro müdürlüğü olarak ülkemizin en küçük ilçelerinde dahi yılda ortalama 6 
milyon işlem yaparak 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’yle eski yıllarda üretilmiş tapu kadastro bilgilerinin günümüzdeki 
ihtiyaç ve şartlara uygun olarak bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıma sunulması son derece önemlidir.  
 
Bunların yanında, gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması alanında hukuki, teknik ve idari 
yapının oluşturulması çerçevesini ve politikasını belirlemek amacıyla başlatılan çalışma önemli bir boşluğu 
dolduracaktır.  
 
e-Devlet Projesi’nin temel bileşenlerinden birisi olan TAKBİS Projesi’nin hayata geçirilerek yerel yönetimlerin 
ve ilgili kuruluşların, teknik anlamda, Tapu ve Kadastroyla ilişkileri bağlamında doğru, güvenilir ve güncel 
bilgilerin zamanında sunulması amacıyla yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.  
 
Farklı standartlarda üretilen mükerrer haritaların ve kaynak israfının önüne geçilmesi için ülke genelindeki tüm 
haritaların belli bir standartta yapılması amacıyla Harita Bilgi Bankası oluşturulmuştur. Türkiye’de kadastrolama 
işinin bir an önce bitirilmesi için teknik altyapının buna uygun olarak geliştirilip, daha sonra Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin fonksiyonlarını icra edebilmesi için en son teknolojiyle donatmak, bilgili 
elemanları oraya yerleştirmek ve bunu koordine etmek gerekir.  
 
Millî Emlak Genel Müdürlüğünün fonksiyonu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün fonksiyonları birbirine 
çakışır vaziyettedir. Bu çok başlılığı bu noktada ortadan kaldırmak son derece önemlidir. Bunu ortadan 
kaldırmak için Millî Emlak Genel Müdürlüğünün bir biçimde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığıyla ilişkilendirilmesi zaruret haline gelmiştir.  
 
Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye’de mortgage uygulanması nedeniyle ev alım satım işlemleri yoğunlaşmış ve 
bu yoğunluk nedeniyle çalışanların yaptığı işler düne göre katbekat artmıştır. Bu itibarla, çalışanların Medeni 
Kanun’un 1007’nci maddesi gereğince sorumlulukları da bu nispette artmıştır. Bu sebeple, tapu sicil 



müdürlüklerinde işlerin daha hızlı yapılabilmesi için TAKBİS yazılım uygulamasına geçilmiş, TAKBİS 
yazılımının uygulamaya konulmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala aksaklıklar tamamlanmamıştır. 
Bu sistem İnternet üzerinden çalışmakta olup İnternet ağında problem olduğunda, vatandaş, memurun işleri 
aksattığını düşünmekte ve çalışanlarla münakaşaya girmektedir. Dolayısıyla, bu güzide teşkilatın adı maalesef 
hep kötü anılır olmuştur. Buna mutlaka bir çare bulup tapu sicil müdürlük çalışanlarının bu şaibeli durumlardan 
kurtarılarak rahatlatılması son derece önemlidir.  
 
Türkiye’de kadastro çalışmalarının tamamlandığı yönünde başarı açıklamaları yapılsa da mevcut kadastro 
çalışmasının büyük bölümü yeni teknolojiyle bağdaşmamaktadır. Bu bölümün yeni teknoloji sistemine 
geçirilmesi gerekmektedir ve bu işi yapacak yetişmiş personel kadastro müdürlüklerinde mevcuttur. Bir an önce, 
ikinci kadastro çalışması başlatılmalıdır ve bu çalışmanın dünya standartlarında yapılması gerekmektedir.  
 
“Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu” diye ifade edilen, kısa adı LİHKAB olan uygulamayla kadastro 
müdürlüklerinin vatandaşa yapmış olduğu hizmet özel sektöre aktarılmıştır ve bu uygulama devleti 
küçültmektedir; bu uygulama, vatandaşın 100 ila 200 lira ödemesiyle yapılan işleminin LİHKAB sistemiyle 400 
liraya yapılması noktasına gelmiştir. Bu, vatandaşa yüzde 100 yeni bir yük getirmek demektir. Ayrıca, bu 
uygulama, kadastro müdürlüğü çalışanlarının ayda 400 ila 500 lira civarında ücretlerinin düşmesine sebebiyet 
vermektedir. Bir an önce, bu LİHKAB uygulamasının durdurulması, vatandaşın ve kadastro çalışanlarının 
mağduriyetlerinin giderilmesi icap etmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerini üvey evlat gibi 
görmekten vazgeçip bu kurumun eleman eksikliğini kapanan kurumlardan gelen elemanlar ile kapatmaya 
çalışmak yerine, bir yıllık kurslar açıp burada her türlü bilgi donanımı ile yetiştirerek tapu sicil müdürlüklerine 
göndermesinde büyük yarar vardır. Bu, tapu sicil müdürlüklerinin kalitesini artıracaktır. Tapu sicil müdürlüğü 
çalışanları, dünyada benzeri olmayan sorumluluk sistemiyle çalıştırılmaktadır. Çalışanların yapacağı hata sonucu 
doğacak mali sorumluluk, ölse dahi Medeni Kanun’un 1007’nci maddesiyle varislerine intikal edecek şekilde 
düzenlenmiştir. Bu da çalışanları stres altına almaktadır. Medeni Kanun’un 1007’nci maddesinin on yıl ile 
sınırlandırılması gerekmektedir. 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Büyükataman. 
 
İSMET BÜYÜKATAMAN (Devamla) – Konuyla alakalı ifade edeceğimiz daha çok şey olmasına rağmen, 
vaktin sınırlı olması itibarıyla burada konuşmama son veriyor ve yüce heyetinizi tekrar en içten duygularımla 
selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)  
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.06 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 
dokuzuncu tur görüşmelerine devam ediyoruz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
BAŞKAN – Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz. (CHP sıralarından alkışlar) 
 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP İktidarının 
dokuzuncu bütçesini görüşürken Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 



Bayındırlık Bakanlığı, cumhuriyet tarihimizde çok önemli işlere, çok önemli eserlere imza atmış bir bakanlıktır. 
Nafia Bakanlığı geleneğinden gelen-isim değiştirerek gelen- Bakanlık, bugün Bayındırlık İskan Bakanlığı olarak 
işlevini yaparken maalesef cumhuriyet dönemindeki etkinliği, üretkenliği, yaratıcılığı kalmamış ve AKP İktidarı 
sayesinde-Sayın Bakan kusura bakmasın- içi boşaltılmış bir bakanlık haline gelmiştir.  
 
Bu Bakanlığı etkin, verimli ve denetim mekanizmasının çalıştığı şekilde kılabilseydik, ihtisaslaştırabilseydik, 
bugün belediyelerdeki imar yolsuzluklarını, ranta dayalı imar tadilatlarını ve ruhsata aykırı yapıları büyük ölçüde 
önlemiş olurduk ama bunu bugüne dek yapamadık. En etkin kurumu son günlerde, son senelerde Afet İşleriydi; 
Afet İşlerini de aldık, ne hikmetse, onu da Sayın Başbakanın emrine verdik. İhtisaslaşmış, kalifiye elemanı olan 
ve bu tür sorunlarda müdahale etme yeterliliği olan, eleman bolluğu olan bir bakanlığı bundan da işlevsiz 
bıraktık. Saygı duyuyorum, birkaç tane genel müdürlük kaldı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Teknik 
Uygulama Genel Müdürlüğü falan.  
 
Şimdi Sayın Bakan diyor ki: “Ben bu Bakanlığı ihtisas Bakanlığı haline getireceğim.” 
 
Sayın Bakan, tren kaçtı. Niye kaçtı? Ülkemizde sayısız kuruma planlama yetkisi verilirken siz sessiz kaldınız. 
Şimdi, düşünün, sayısız kurum Türkiye’de plan yapıyor; çevre düzen planını Çevre Bakanlığı yapıyor, Turizm 
Bakanlığı plan yapıyor, Özelleştirme Kurumu plan yapıyor, TOKİ plan yapıyor, belediyeler irili ufaklı plan 
yapıyor. Daha sayacağımız birçok örnekleri var ve bir plan karmaşasıdır Türkiye’de gidiyor, yeşil alanlar talan 
ediliyor büyük kentlerde. Bunun nedeni… Siz sata sata özelleştirmeyle rant kaynağı olan şeyleri bitirdiniz, şimdi 
kent rantlarına göz diktiniz. Kent rantlarını yaratmak için de belediyeleri etkin kılmanın yolunu açıyorsunuz. 
İstanbul’da sayısız örnekleri var, Gaziantep’te en son-sayısız örneği var- bir fıstık araştırma alanını, çok ucube 
bir şekilde, yolsuzluk sırıta sırıta verdiniz. O gün, keşke, Sayın Başbakan “Şunları şunları yaptık, yolsuzluk mu 
vardı?” dediği zamanda söz alabilseydim de 80 trilyonluk vurgunu buradan söyleyebilseydim. İstanbul’da imar 
rantları sokak başlarında konuşuluyor. Sayısız etkin siyasetçilerin yakınlarının bu işe aracılık yaptığı söyleniyor. 
Bunlar, bu ülkede yaşıyorsanız, bu ülke insanıysanız sizin kulaklarınıza gelmiyor mu Sayın Bakan? Ayrıca, siz, 
görevinizi, imar denetim görevinizi yerine getirmeyen bir bakanlıksınız.  
 
Bakın, sizin, ne zaman Anayasa Mahkemesi birtakım yasal maddeleri iptal ederse İmar Kanunu o zaman aklınıza 
geliyor. 3194 sayılı İmar Kanunu çok önemlidir. Bugünün koşullarına uymayan hükümleri vardır. Bunları 
değiştirmediğiniz müddetçe imar rantlarının, imar yolsuzluklarının önünü alamazsınız. Geçen yıl 2009 bütçe 
konuşmanıza baktım. “4708 sayılı Yapı Denetim Yasası’nı tüm Türkiye’ye yayacağım, çağdaş hale 
getireceğim.” diyorsunuz. Geçen gün bir yetkiliniz, harita mühendisleri odasının bir panelinde “Ocak başından 
itibaren yapı denetimini tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız…” Yapı Denetim Yasası yeniden düzenlendi Meclise 
geldi de, komisyona geldi de benim mi haberim yok Sayın Bakan? Bu kadar uçuk, bu kadar hayalî işlerle 
uğraşan bir bakanlık konumundasınız. 4708 sayılı Yasa böyle, 3194 sayılı Yasa böyle. Büyükşehirlerde, sizden 
habersiz, habersiz demeyelim, haberli olarak ama tepeden inme birtakım yetkiler veriliyor büyük şehirlere, siz 
gene sessiz kalıyorsunuz ve diyorsunuz ki: “Ben KENTGES’i kuracağım.” Kurdun KENTGES’i Sayın Bakan. 
Ne zaman kuruyorsun sen KENTGES’i? İmar anarşisi başlamış. Kentsel Gelişim Stratejisi adı. Çok güzel de 
açıklamışsınız: “Bakanlığımızca kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne; sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir 
kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke.” Günaydın Sayın Bakan, günaydın! Büyük kentler talan edildi, 
büyük kentler yağmalandı, imar yolsuzlukları aldı başını gidiyor, siz KENTGES’i kuruyorsunuz! Kaç yılda 
kuruyorsunuz? Beş yıldır tartışılıyor bu KENTGES, beş yıldır.  
 
Bakın, size deminki konuşmama ilişkin bir şey daha söyleyeyim. 13-15 Şubat 2004 tarihinde İmar ve Şehirleşme 
Kanunu Tasarı Taslağı çalışma toplantısı yapılmış. 2004… Altı yıldır bu konuda attığınız bir adım yok. Neyle 
uğraşıyorsunuz? Şimdi İller Bankasıyla uğraşıyorsunuz. Umarım, İller Bankasını da belediyelere katkı 
sunamayacak boyutta işlevsiz hale getirmezsiniz çünkü özelleştirme mantığınız o bankanın da uluslararası 
kurumlara verilmesini ve belediyeleri uluslararası kurumlara el açar vaziyete getirmeyi amaçlıyorsunuz.  
 
O bakımdan, size Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz, yapısal dönüşümlerinizi çabuk yapınız. Kentler 
elden gittikten sonra dizimizi dövmenin hiçbir anlamı yoktur. Mesela iki örnek daha vereyim. Galataport projesi 
yine tartışılıyor. Niye sesiniz çıkmıyor Sayın Bakan? Haydarport tartışılıyor. Niye sesinizi çıkmıyor Sayın 
Bakan? Afet İşleri devredildikten sonra Giresun’da büyük bir sel felaketi oldu. Bir siyasetçi sözünün arkasında 
durabilmelidir. Oraya gittiniz, dediniz ki: “Giresun’u felaket bölgesi ilan ettim.” Geldiniz, Başbakandan tersini 
gördünüz, ertesi gün görüş değiştirdiniz. Ya ilk söylediğiniz doğrudur ya son söylediğiniz doğrudur. İstanbul’da 
Ayamama’da da aynısını yaptınız ve bu çelişkiler içerisinde Bayındırlık Bakanlığını maalesef yetkisi sınırlı bir 
şekilde idame ettirmeye çalışıyorsunuz.  
 



Yabancı mühendislerin Türkiye’de çalışma izni çıkarken sesiniz çıkmadı Sayın Bakan. Bayındırlık Bakanlığında 
mühendis olarak çalışmak büyük bir onurdu, onun projelerine imza atmak büyük bir şerefti ama bugün 
Bayındırlık Bakanlığını öyle hale getirdiniz ki içi boşaltılmış, işlevsiz, sesi çıkmayan, imar tadilatlarını, imar 
talanlarını her büyük kentte seyreden, imar yağmacılığına göz yuman bir bakanlık durumundasınız. Böyle 
Bayındırlık Bakanlığı olmaz, böyle Bayındırlık Bakanlığı da yapılmaz Sayın Bakan. 
 
Tabii, bunları söylerken Bayındırlık Bakanlığı olarak deprem kuşağında ülkemizin olduğunu görmezlikten 
geliyorsunuz. Deprem risk haritaları nerede? Bitmiş olması lazımdı. Deprem Şûrasını iptal eden bu Hükümet 
değil midir, AKP Hükümeti değil midir? Deprem Şûrasını ortadan kaldırıyorsunuz. Çok ciddi bir kurumu, çok 
ciddi çalışma yapan bir kurumu ortadan kaldırıyorsunuz. Mühendis odalarına kulağınız tıkalı, çevrecilere 
kulağınız tıkalı, onları umacı gibi görüyorsunuz. Onlar bu ülkenin insanları değil mi? Onlar dirsek çürütmedi mi? 
Onların görüşleri yok mu? Ama komisyonlara bile, onların görüşlerini katmak için zorla çağırıyoruz değerli 
arkadaşlarım. 
 
Tabii bu Bakanlıkların işlevi bu durumda da genel siyaset ne durumda? Son zamanlarda siyasi literatürümüze 
Sayın Başbakan tarafından üç beş tane kelime ilave edildi. Bunlar yapılıyor da yolsuzluk mu var? Var tabii, var 
tabii. Bölünmüş yollarda var, HES’lerde var. HES’lerin enerji lisanslarını yağma ettiren sizin Hükümetiniz değil 
mi? Kayseri İl Başkanının 700 tane ruhsat aldığı buradan söylendi. Tersini ispat edebildiniz mi? Bugün Çalık 
Grubu enerjiyi talan ediyor. Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattını ihalesiz alan kurum kim? Kim, kim? 1,5 milyar 
dolarlık iş. Bunları biraz sorgulayın, aklınızdan geçirin, bakalım neler oluyor. 
 
Daha neler… “Men dakka dukka.” Vallahi bu laf tam, cuk, size oturuyor, iktidarınıza oturuyor. Eden bulur. Eden 
bulacak tabii. Çiftçiyi ez, emekçiyi ez, memuru ez. Esnaf AVM’lerin baskısı altında, yasası bekliyor, siz burada 
uyduruk yasalarla uğraşıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlarım. Toplumun büyük kesimini 
düşünmek zorundasınız. “Men dakka dukka”, eden bulur. Bunun cezasını ne zaman… 12 Haziran diyorsunuz, 12 
Haziranda, seçimde halkımız bunun hesabını sizden soracaktır.  
 
KEREM ALTUN (Van) – Göreceğiz, göreceğiz. Merak etme, göreceğiz. 
 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla)- Onun için bu yağmacılığa göz yummak sizi kurtarmaz, insanları inim inim inleten 
bu ekonomik düzeni sürdürmek sizi kurtarmaz, sizi allı pullu laflar söylemek de kurtarmaz. “Alı, yeşili boyadın 
da bilmem ne mi kaldı?” O da size oturuyor. Her şeyi boyadınız çünkü 3 “Y”yi kaldıramadınız: Yoksulluk, 
yolsuzluk, yasaklar. Kim aleyhinizde bir slogan atarsa hemen içeri. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur 
mu?  
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla) – “Kriz teğet geçti.” türküsünü yazan insan hakkında dava açan bir Başbakanla 
karşı karşıyayız, parasız eğitim afişi astı diye dava açan Başbakanla, Devlet Bakanıyla karşı karşıyayız. İşte sizin 
adaletiniz bu.  
 
BAŞKAN – Sayın Ağyüz, teşekkür ederim.  
 
YAŞAR AĞYÜZ (Devamla)- Siz “adalet partisi” değilsiniz, “afla kurtulma” partisisiniz. 12 Haziran’da da 
bunun hesabını sandıkta vereceksiniz.  
 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)  
 
BAŞKAN – Muğla Milletvekili Sayın Fevzi Topuz.  
 
Buyurun efendim.  
 
CHP GRUBU ADINA FEVZİ TOPUZ (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 Mali Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe Tasarısı’nın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün asli görevlerine bakarsak ülkemizin tesis 
kadastrosunu yaparak tapu sicilini tesis etmek, taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemleri yürütmek, 
Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicilini düzenli olarak tutmak, mülk emniyetini sağlamaktır. Kadastronun 



ülkemizde, mülkiyet güvencesi, ekonomiye, mekana yönelik her türlü planlama faaliyeti, emlak vergilendirme 
ve yargılama sürecinde önem taşımaktadır.  
 
1925 yılında başlayan kadastro süreci, hem politika hem hukuk hem uygulama hem kurum düzleminde 
gelişmiştir. 2010 yılına geldiğimizde halen ülkemiz kadastro sistemi sorunlarla karşı karşıyadır. Kuruluş 
kadastrosu çalışmalarının ülke genelinde tamamlanamamış olması, özellikle büyük kentler başta olmak üzere, 
kadastronun yüzde 60’ının eskimesi, gereksinimleri karşılayamaması ve yenilenmesi gereği, Türkiye 
kadastrosunun yalnızca tapu sicillerini kurma hedefi koymuş olması, yasal altlıkların yetersizliği ve kurumun 
siyasallaşmasıdır.  
 
Değerli milletvekilleri, kentlerin planlaması ve yönetilmesini akılcı bir biçimde yönlendirebilmek için ülke 
düzeyinde coğrafi bilgi sistemi, kent bazında ise kent bilgi sisteminin bir an önce kurulmasına ihtiyaç vardır. 
2010 yılına gelindiğinde bazı Avrupa ülkelerinin ikinci, üçüncü kez kadastro çalışması yapmasına karşın 
ülkemiz halen ilk tesis kadastrosunu tamamlayamamıştır. Ülkemizin kadastro çalışmalarının bir an önce 
bitirilmesi gerekmektedir. Orman alanları, bugüne dek Orman Bakanlığının izlemiş olduğu hatalı politikalar 
sonucu orman alanlarımızın kadastrosu yapılamamıştır.  
 
2/B’ler ilk aşamada kadastro ve güncelleme işlemleri tamamlanan ve büyük bölümü sahil şeridinde yer alan 36 
ilde satışa çıkarılacaktır. Kadastro ve güncelleme çalışması yapılan ve 2/B arazilerinin ilk etapta satışa sunulması 
planlanan iller içerisinde İstanbul yer almaktadır. Yapılan düzenlemeler İstanbul Bebek sırtlarında, Sarıyer 
sırtlarındaki, Beykoz’daki, Acarkent’teki hazine ya da 2/B kapsamındaki havuzlu villaların malikane sahiplerine 
tescil edilmesine yarayacaktır. Anlaşılan devletin mülküne, kamu malına, halkın malı üzerine kaçak yapı 
yapanların ödüllendirilmesi, bir anlamda yasa dışılığın olağan hale getirilmesi, suçun yaygınlaştırılması 
dönemine geçilmiş olacaktır.  
 
2/B düzenlemesi içinde köylümüz yok. Köylümüzün düşünülmediğini bir örnekle açıklamak istiyorum: Muğla ili 
Fethiye ilçesi Karaçulha mevkisinde bulunan araziler ile Yarenbelini ve Derepınar meraları 2/B alanları 
içerisinde olmadığı hAlde 2/B içine alınmak istenmektedir. Yüzyıllardır atalarından beri topraklarını 
kullanmakta olan köylülerimizle rant amaçlı yakılıp ya da yapılaşan ormanlık alanları ayırt etmek gerekmektedir. 
Kısaca, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunmayan, tam aksine öteden beni köylümüze ait olup ekilen, biçilen 
arazilerin ve kullanılan meraların serbest olarak arazi tapularını bedelsiz olarak hak sahiplerine vermek 
gerekmektedir.  
 
Değerli milletvekilleri, lisanslı harita kadastro mühendisleri büroları faaliyete geçti fakat onlarca büro şu anda 
yaşam mücadelesi vermektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5368 sayılı Kanun’la bu bürolara verilen cins 
değişikliği yetkisi, 2009 yılında Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle ortadan kaldırılmıştır. Açılan 
lisans sınavında beş yıl deneyim koşulu getirilmesi nedeniyle 3 bin genç harita mühendisi bu sınava 
girememiştir. Ayrıca Anadolu’da mevcut harita mühendislik büroları kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. 
 
Değerli milletvekilleri, kadastronun ülkemizin mülkiyet güvencesi, mekana yönelik her türlü planlama faaliyeti, 
emlak vergilendirme ve yargılama için taşıdığı önem yeterince kavranmış değildir. AKP Hükümeti ve bakanları 
bugüne kadar sorunları çözmek yerine göz ardı etmeyi tercih etmiştir. Sorunun boyutuna bir örnek verecek 
olursak, Muğla ilinin Bodrum Mazı köyünün kıyı kenar düzenlemesinin dışında kadastro çalışmaları bundan tam 
altı yıl önce başlamış ancak üç yıl önce de bitirilmiş. Bitirilmiş olmasına rağmen askıya çıkartılıp tapular 
vatandaşların adına tescil edilmesi gerekirken bir türlü çalışmalar bitirilmemektedir. Bunun sebebi nedir?  
 
Değerli milletvekilleri, AKP Hükümetlerinin iktidara gelmesinden sonra Bakanlığın görev alanı hızla daraltılmış 
olup neredeyse tasfiye sürecine girmiştir. AKP’nin bu politikaları sonucunda kurumun kapatılan bölge 
müdürlüğü, kadastro müdürlüğü, taşra birimleri dikkate alındığında ortalama yüzde 50 civarında daraltılmıştır. 
Vatandaşların tapu işlemleri için taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yapılması 
zorunluluğunu kaldırdınız. İşlemlerin ülkenin herhangi bir yerindeki tapu müdürlüğünde yürütülmesi çağdaş bir 
uygulamadır. Fakat sistem, altyapının hazır olmaması, altyapının hazır hale gelmemesi nedeniyle, vatandaşın 
saatlerce, hatta günlerce kuyrukta beklemesine neden olabilir. Kaliteli iş yapısının bozulması söz konusudur. 
Büyükşehirlerde iş yoğunluğu o kadar artar ki asıl büyükşehirlerde hizmet alacak olanlara hizmet veremez 
duruma düşersiniz. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle tapu ve kadastro hizmetleri paralı 
hale gelecek, tüm kamusal alan çok uluslu şirketlerin talanına açılacak, daha çok vergi, daha az ve kalitesiz 
hizmet verilecek, kamu çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldırılacak, sözleşmeli personel çalışma esası, tam 
ve kısmi zamanlı sözleşmelerle çalışma barışı bozulacak, sosyal hak ve güvenceli istihdam ortadan kaldırılacak, 



işsizlik ve yoksulluk yaygınlaşacaktır. Tapu kadastro hizmetlerini ücretsiz alan halk bundan sonra müşteri olarak 
görülecek, adım adım hizmetler özelleştirilecektir.  
 
Bu arada, müfettiş kadrolarını kaldırdınız. Bu durum denetimden kaçma değil midir?  
 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, topraklarımızın tapu yoluyla satılmasıdır. AKP 
İktidarının sekiz yıllık verilerine baktığımızda, Türkiye topraklarının haraç mezat satıldığını da görmekteyiz. 
Toprak satışının gelindiği noktaya bir göz atacak olursak… 
 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
 
FEVZİ TOPUZ (Devamla) – …yetmiş sekiz bin parça taşınmaz, toplam 55 milyon metrekare alan 86 bin kişiye 
satılmış.  
 
Değerli arkadaşlar, zamanımız kısa olduğu için bu kadar.  
 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN – Van Milletvekili İkram Dinçer. 
 
Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA İKRAM DİNÇER (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Değerli arkadaşlar, AK PARTİ İktidarı insaf sınırını aşan eleştiri ve baskılara rağmen her alanda hizmetlerini 
sürdürmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 16 ve 17’nci yüzyılın tarihine ışık tutacak Osmanlı 
dönemini tapu arşivlerini ortaya çıkaracak bir sistemi hayata geçirmesi önemli bir çalışmadır.  
 
Ben, bu vesileyle, başta Bayındırlık Bakanımız olmak üzere, Genel Müdürümüz ve bütün Genel Müdürlük 
çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Daha müreffeh, daha ilerlemiş ve daha özgür bir Türkiye'nin inşasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.59 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 
KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

 
 
BAŞKAN –Şahsı adına lehte konuşma tamamlanmıştır.  
 
Hükümet adına ilk konuşmacı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir.  
 
Sayın Bakan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2010 yılı faaliyetleri ile 2011 yılı bütçe tasarısı hakkında bilgi 
sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
… 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine yaptığımız bir çalışmayı da hatırlarsanız, özellikle bu kat irtifakından 
kat mülkiyetine geçişle alakalı bir düzenleme yapmıştık. Artık Türkiye’de yapı kullanma izin kağıdı alındığında, 
tapu kadastro müdürlüklerine gönderildiğinde resen kat mülkiyetine geçişini temin ettik. Bu alan çok büyük bir 
problem alanıydı. Yine bürokrasiyi azaltma noktasında yaptığımız çok önemli çalışmalardan bir tanesi, yapı 
kullanma izin kağıdını inşaat itibarıyla hak etmiş, tamamlamış ama müteahhidin sigorta ve vergi borçlarından 
dolayı yapı kullanma izin kağıdı alamayan vatandaşlarımızın bu problemlerini çözücü… İmar Kanunu’nda-yine 



sizin oylarınızla kabul edilen- yapılan değişiklikle birlikte vatandaşı artık o sigorta ve vergi borcunun ödenip 
ödenmemesine bakmaksızın yapı kullanma izin kağıdını alır hale getirdiğimizi de ifade etmekte çok büyük fayda 
görüyorum.  
 
Bu arada Tapu Kadastro-söz bitti ama burada da çok değerli konuşmacılar ifade ettiler- artık dünyada alanı 
itibarıyla en kapasiteli, en seri hizmet veren, bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst düzeyde kullanan kuruluş 
haline gelmiş oldu ve tüm parti gruplarının, tüm sayın milletvekillerimizin desteğiyle de, üç saatlik bir zaman 
dilimi içerisinde yeni teşkilat kanunu yasalaştı. Ben tüm sayın milletvekillerimize, tüm heyetinize en derin 
şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  
 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır.  
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz.  
 
BAŞKAN – Sayın Varlı… 
 
MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Üçüncüsü de Sayın Bayındırlık Bakanına: Devlet hastanelerinde döner sermayeden orada çalışanlara belli bir 
miktar ödeniyor. Siz de tapu çalışanlarına böyle bir ödeme yapmayı planlıyor musunuz? 
 
 
BAŞKAN – Sayın Taner… 
 
RECEP TANER (Aydın) – Sayın Bakan, Son olarak toplulaştırma yapılan yerlerin tapuları bankalarca asıl tapu 
olarak kabul edilmemektedir. Topraktan başka bir mal varlığı olmayan çiftçilerimiz bu konuda sıkıntıdadır. Bu 
konuda bir düzenleme düşünüyor musunuz? 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
 
Sayın bakanlarım, buyurun efendim. 
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Sayın Başkanım, Sayın Varlı’nın sorusu 
banaydı. Özellikle bu döner sermaye konusu, bildiğiniz gibi, Tapu Kadastro Teşkilat Kanunu’nun görüşülmesi 
esnasında da yüce Mecliste konuşuldu, orada da ifade ettik; bu konuyla alakalı Maliye Bakanlığı topyekûn bir 
çalışma yapıyor. Dolayısıyla, kuruluşların döner sermayeyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapması Bakanlar Kurulunda 
konuşuldu ve bu uygun görülmedi. Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmasını yapıyor. Ümit ediyorum, yakın bir 
gelecekte Tapu Kadastro dahil olmak üzere bu çalışma yapılır ve bizim de hak ederek… O çalışanlarımız, tapu 
kadastroda, özellikle sicil müdürlüklerinde çok ağır, çok yoğun ve çok dikkatli bir çalışma içerisindeler. Çalışma 
arkadaşlarımızın böyle bir maddi imkana kavuşmasını ben de Bakan olarak arzu ediyorum. Çalışma geldiğinde 
de yüce Meclisin bu konuda takdirini, desteklerini yanımızda görmek istiyoruz. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
 
 
BAŞKAN – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
 
ÖDENEK CETVELİ 
 
 
 
 
 



Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 581.690.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 Savunma Hizmetleri 267.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 TOPLAM 581.957.000 

 
BAŞKAN– Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
 
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
 
A – CETVELİ 
 

 (TL) 
Toplam Ödenek 495.177.935,13 
Bütçe Gideri 389.540.077,12 
Ödenek Üstü Gider 2.325.804,24 
İptal Edilen Ödenek 107.858.266,41 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 105.395,84 

 
BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2009 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
24. Dönem 2. Yasama Yılı 
38. Birleşim 
 
 
15 Aralık 2011 Perşembe 
 
 
(TBMM Tutanak Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından 
okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler 
aslına uygun olarak yazılmıştır.) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 11.16 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mustafa HAMARAT (Ordu) 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
BAŞKAN- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel. (BDP sıralarından 
alkışlar) 
 
Sayın Tuncel, süreniz on beş dakikadır. 
 
BDP GRUBU ADINA SEBAHAT TUNCEL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı hakkında görüş belirtmek üzere Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
 
 
Sayın Milletvekilleri, bilim ve fen bakımından "nitelik kaybetmiş orman" olarak nitelendirilen oysa bizzat insan 
eliyle ormanların tahrip edilmesi şeklinde ortaya çıkan 2/B arazileri, 1961 Anayasası ile hayatımıza girmiştir. 
1983-2010 yılları arasında 384 bin hektar orman alanı kaybedilmiştir. Ormanlara ilişkin sorunları çözmek 
amacıyla düşünülen 2/B, hem ormanlarımızın tahrip olmasına neden olan bir kansere hem de kırk bir yıldır 
çözülmeyen bir sorun yumağına dönüşmüştür. 
 
Şimdi, biraz önce küresel iklim değişikliğinden bahsettik. Bu konu da ciddi bir sorun. Yani bu kadar ciddi 
kuraklık, iklim değişikliği varken ve buraya TBMM'ye sunulmuş Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından sunulan İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi var. Burada iki tespit var, arkadaşlar bakabilir. Bir 
tanesi Türkiye'deki ısınmanın temel nedeninin hızlı şehircilik olduğuna yönelik. İkincisi de alınması gereken 
önlemler konusunda-sonuna doğru- "Ağaçlandırmaya büyük önem verilmelidir. Hızlı yetişen, yangına ve 
susuzluğa dayanıklı, çok uzun süreli yeşil kalabilen ağaçlarla boş alanlar ağaçlandırılmalıdır." diye bir öneride 
bulunmuş. Ama biz ne yapıyoruz? 2/B uygulamasıyla zaten var olan ormanları da kentsel dönüşüm alanlarına 
dönüştürmek için ormanları şey yapıyoruz. Yani bu, aslında, geleceğimizin, çocuklarımızın, halkımızın nefesini 
kesmekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla, bu 2/B uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Ama 
ne yazık ki AKP Hükümeti bunu önüne temel bir proje olarak koymuştur. 
 



2/B konusu geçmişte defalarca Anayasa Mahkemesinden dönmüştür ve en son 2003 yılında yapılan iki anayasa 
değişikliği girişimi, onuncu Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmiştir. 
 
Çevre örgütleri, 2003 yılından beri 2/B arazileri adı altında ormanların satılmasının önüne geçmek için mücadele 
etmektedir. Oysa AKP Hükümetinin bu son 2/B'yle ilgili çıkarmış olduğu kanunla birlikte ormanların talan 
edilmesi, inşaat sektörüne yeni arazilerin kazandırılması, dolayısıyla ormanlarımızla birlikte aslında Türkiye'nin 
biyolojik çeşitliliğinin yok edilmesinin de önü açılmış olacaktır. 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
 

Açılma Saati: 14.01 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mustafa HAMARAT (Ordu) 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38'inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 
üzerindeki on ikinci tur görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 
 
Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'a ait. 
 
Buyurun Sayın Yıldırım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz beş dakikadır. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA H. HAMİ YILDIRIM (Burdur)- Sayın Başkan, değerli üyeler; 2012 yılı bütçe 
kanunu tasarısı on ikinci tur görüşmeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK PARTİ 
Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
1847 yılında "Defterhanei Amire Kalemi" adıyla kurulan, bugünkü anlamdaki ilk müstakil tapu teşkilatı 1924 
yılında Tapu Genel Müdürlüğü hâline dönüşmüş ve 1925 yılından itibaren de bu yapıya kadastro teşkilatı 
katılmıştır. Gayrimenkul mülkiyeti ve ilişkili hakların tesisi, muhafazası, mülkiyet sınırlarının arazi ve harita 
üzerinde konumlandırılması görevi ülkemizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
 
Değerli milletvekilleri, bu millete hizmet bir şereftir. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz biliyoruz ki Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü günümüze, ülkemizin en önemli ve en güvenilir kurumları arasında yer alarak gelmiştir. Bu 
anlamda, tabii ki emeği geçen bütün geçmiş hükümetlerimizi, bakanlarımızı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarını şükranla anıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, AK PARTİ hükümetleri döneminde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde de proje temelli, şeffaf, hesap verebilen, vatandaş odaklı ve bürokratik 
işlemleri en aza indiren bir çalışma anlayışı yerleşmiştir. Bu dönemde Genel Müdürlük TAKBİS'ten Harita Bilgi 
Bankasına, TARBİS'ten TUSAGA Aktif Projesi'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirmiş, bu yönüyle bir 
taraftan görev alanlarındaki etkinliğini ve hizmet üretme kapasitesini ve hızını artırırken, diğer taraftan da e-
devlet uygulamalarında temel kurumlarımızdan biri hâline gelmiştir. 
 
Bugün ülke genelinde yapılan tapu işlemlerinin yüzde 80'i, yaklaşık bin üç yüz çeşit işlem elektronik ortamda 
yapılmaktadır. Yöneticiye dayalı bölgesel uygulama farklılıklarının önüne geçilmiş, uygulama birliği 
sağlanmıştır. Mülkiyete konu yerler itibarıyla ülkemiz kadastrosunun yüzde 99,2'si bitirilmiştir. 2003 yılına 
kadar tamamlanan 39.654 birime son on yılda 12.782 birim eklenmiştir. Bir başka deyişle, AK PARTİ öncesi 
mevcut hızıyla otuz beş yılda tamamlanabilecek kadastro çalışmaları on yılda bitirilmiştir. 
 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 146 adet TUSAGA Aktif istasyonu kurulmuş, yirmi dört 
saat gerçek zamanlı ölçüm yapmaya, coğrafi konumu santimetre duyarlılığında belirlemeye imkân tanıyan bir 
yapı oluşturulmuştur. Sadece bu uygulamadan hareketle harita yapım işlerinde sağlanan yıllık tasarruf miktarı 75 
milyon Türk lirasıdır. 
 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugün görev alanına giren doğrudan hizmet verdiği kişi ve kurumların 
ötesinde meteorolojiden ulaştırmaya, denizciliğe, navigasyona, yer kabuğu hareketlerinin izlenmesinden kent 
bilgi sistemlerine, vergi kayıplarının önlenmesinden sosyal yardımlaşma faaliyetlerine, askerî faaliyetlerden 
kentsel altyapı sistemlerine, çiftçi kayıt sisteminden UYAP uygulamalarına kadar pek çok farklı sektöre ve 
çalışma alanına da çevrimiçi yani anlık, on-line veri üretmektedir. Müdürlüklerde çevrimiçi randevu, 
numaratörlü başvuru ve kısa mesaj bilgilendirme sistemi uygulamaya konulmuş, vatandaş ile işlemi yapan 
personelin irtibatı kesilmiştir. Günümüz itibarıyla teşkilatın verdiği hizmetlerden memnuniyet düzeyi yüzde 94 
mertebesine ulaşmıştır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin kurumları çalışmakta, bu memleketin insanlarına 
hak ettiği hizmeti sunma, hak ettiği değeri verme çabasını en üst seviyede devam ettirmektedir. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı sunar, 2012 yılı bütçesinin Bakanlığımıza, memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını dilerim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Buyurunuz Sayın Durmaz. 
 
Süreniz on beş dakikadır. 
 
MHP GRUBU ADINA SADİR DURMAZ (Yozgat)- Teşekkürler Sayın Başkan. 
 
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın sorumluluk alanında olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde neler 
oluyor diye baktığımızda, teşkilatın görevleri hakkında çıkarılan 6083 sayılı Kanun'la personel arasında 
ayrımcılığa ve özlük haklarında kayıplara neden olunduğu görülmektedir. 
 
Yıllarca önemli hizmetlerde bulunmuş tecrübeli şube müdürlüğü, mühendislik ve şeflik kadroları iptal edilmiş, 
merkez teşkilatında çalışan teknisyenlerin tamamı sürgün edilmiştir. Yüz altmış dört yıllık tecrübesi ve 
birikimiyle stratejik önemde olan bu kurumda, kadastro hizmetlerinin lisanslı ölçme bürolarına devredilmesi 
suretiyle hizmetin piyasalaştırılması, bu alanda da yeni yandaş zenginlerin türetilmek istendiği endişesini 
beraberinde getirmiştir. Örneğin kamuda bir aplikasyon işlemi 193 lira iken, bu işlem lisanslı ölçme bürolarında 
395 liraya yapılmaktadır. 
 
Ayrıca, teşkilatın önemli hizmetlerinden birisi olan harita üretimi birimindeki vardiya sistemi kaldırılmış, bu işi 
yapan kıymetlendirme teknisyenleri sürgün edilmek suretiyle, bu işler yandaş müteahhitlere verilerek kamu 
kaynaklarının peşkeş çekildiğine dair endişeler artmıştır. Çok büyük meblağların aktarılarak kurum zararına 
sebebiyet veren bu uygulamalardan derhâl vazgeçilmeli ve bu uygulamalar kurumun kendi personeline 
yaptırılmalıdır. 
 
Kötü kokuların geldiği bir diğer konu da kısa adı TAKBİS olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle ilgilidir. 
57'nci Hükümet tarafından başlatılan ve HAVELSAN tarafından yürütülen, AKP Hükümeti tarafından da e-
Devlet Ödülü'yle ödüllendirilen TAKBİS Projesi'nin işletiminin HAVELSAN'dan alınarak fahiş fiyatlarla 
Türksat'a verildiği duyumları alınmaktadır. Söz konusu projenin hangi gerekçelerle HAVELSAN'dan alınmak 
istendiği, arada fahiş ücret farklarının bulunup bulunmadığı gibi hususların Sayın Bakan tarafından en kısa 
sürede açıklanması gerekmektedir. 
 
Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da söylediğim gibi, AKP hükümetlerince yapılan düzenlemelerin ne 
kadar özensiz ve çalakalem yapıldığına ilişkin bir örnek de Tapu Kanunu'dur. Söz konusu kanunda "tapu sicil 
müdürü" unvanları "tapu müdürü" olarak değiştirilmiş ama müdür yardımcılarının unvanlarının değiştirilmesi 
unutulmuştur. 
 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Durmaz. 
 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. 



 
Buyurunuz Sayın Bayraktar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz yirmi dakikadır. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2012 yılı bütçe kanunu tasarısı görüşmeleri kapsamında, bakanlığımızın faaliyetleri hakkında 
bilgi sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
….. 
 
Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz dönemde bu yüce Meclis tarafından imar, kat mülkiyeti, kamulaştırma, 
kentsel dönüşüm, site yönetimleri, tapu ve kadastro kanunlarında yapılan kapsamlı düzenlemeler için heyetinize 
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, katkılarınızla bu konuyu bütüncül ve kapsamlı bir devlet politikası hâline 
getirebilirsek inşallah çok iyi neticeler alacağız. Biz, Bakanlık olarak kuruluşumuzla birlikte kentsel dönüşüm 
kapsamında İstanbul Ataşehir Finans Merkezi ve İstanbul Sultanbeyli projelerine ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararını çıkarttık ve uygulamalara başladık. 
 
….. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından sorunlu birkaç il hariç 
tüm illerin kadastro çalışmaları bitirilmiştir. En basit tapu işlemi için gayrimenkulün bulunduğu ilçedeki tapu 
dairesine gidilirken bugün artık TAKBİS sistemini uygulayan tapu dairelerinde tapu dairesine gidilmeden tapu 
işlemi yapılabilmektedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Yine, İnternet üzerinden tapu dairelerinde randevu alınmakta ve tapu işlemleri kolaylaştırılmaktadır. Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen 2/B kadastrosu 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 
 
….. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktada şehirlerimizi 
yeniden realize etmek, yeniden düzenlemek, çevreyle şehircilik bilincini artırmak ve önümüzdeki süreçte hep 
birlikte kentsel dönüşümleri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda Bakanlık olarak heyecanlı ve titiz 
bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Vatanımızın gelişmesi ve kalkınması doğrultusunda tüm gayretimizle 
çalışmalarımızı yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. 
 
Bu vesileyle 2012 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinize en içten saygılar 
sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bayraktar. 
 
 
Sayın milletvekilleri, on ikinci turdaki konuşmalar tamamlanmıştır. 
 
Şimdi, soru-cevap bölümüne geçiyoruz. 
 
Bildiğiniz üzere soru-cevap bölümü burada 20 dakikadır; 10 dakikasını sorulara ayıracağım, 10 dakikasını cevap 
bölümüne. Sayın milletvekilleri, birer dakikayla sınırlı olduğunuzu tekrar hatırlatıyorum. 
 
Sayın Işık… 
 
ALİM IŞIK (Kütahya)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
 
Sayın Öz… 
 
ALİ ÖZ (Mersin)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanımıza soruyorum: İlçe kadastro müdürlükleri kapatıldı. Seçim bölgem olan 
Anamur'dan Mersin'e gelene kadar dört buçuk beş saat kadar bir süre geçmektedir. Bu durumda hem vatandaş 



hem de teşkilat çalışanları mağdur olmaktadır. Bu durumla alakalı yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor 
musunuz? 
 
Bir diğer sorum: Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce yapılan işlem başı ücretlendirmeyle döner sermaye geliri 
sağlanmaktadır. Ancak bu gelirler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, Ankara'ya gönderilmektedir. Tapu ve 
Kadastro çalışanlarına döner sermaye verilmemektedir. Bun sebebi nedir? Bu uygulamayı çalışanlar lehine 
düzeltmeyi düşünüyor musunuz? 
 
Teşekkür ederim. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Öz. 
 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
 
Önce Sayın Bayraktar, buyurunuz efendim. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;  
 
Yine, ilçe kadastrosu… Sayın Öz tarafından ifade edilen ilçe kadastro müdürlüğü kapatıldı. Eğer dört saat 
mesafe varsa bunu bilmiyorum, bunu bir inceleriz. Tabii çok uzun bir mesafe. Biz kırk beş dakika, bir saat 
mesafede olan yerleri ve işlem yapılmayan ilçe müdürlüklerini kapattık, bunları ile aldık çünkü kadastro 
müdürlükleri tapu müdürlükleri gibi çok fazla vatandaşa bire bir hizmet gören yerler değil, daha çok iş 
sahiplerine hizmet gören birimler ama öyle dört saatlik bir mesafe çok uzun bir mesafe. Bunu ben yerinde 
inceleyeceğim ve gerekli cevabı yazılı olarak da veyahut da görüşmek suretiyle bilgi vereceğim. 
 
Döner sermayelerden çalışanlara ilave ücret verilmesi noktasında, artık yılbaşı itibarıyla "Eşit işe eşit ücret" 
uygulaması başlayacak. Bu bakımdan, o doğrultuda bundan sonraki düzenlememizi bu yeni kanun kapsamında 
yapacağız. 
 
 
On ikinci turdaki konuşmalar böylece tamamlanmıştır. 
 
Şimdi sırasıyla on ikinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı 
okutup oylarınıza sunacağım. 
 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
14.81- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
 
ÖDENEK CETVELİ 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 644.154.000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 Savunma Hizmetleri 349.000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



 
Kodu Açıklama (TL) 

 TOPLAM 644.503.000 
 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
A- C E T V E L İ 
 

 (TL) 
Toplam Ödenek 513.639.151,84 
Bütçe Gideri 471.085.469,59 
Ödenek Üstü Gider 2.293.076,71 
İptal Edilen Ödenek 44.741.363,12 
Ertesi Yıla Devreden Ödenek 105.395,84 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı merkezî yönetim bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 2012 yılı merkezî yönetim bütçeleriyle 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesapları ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 2010 yılı merkezî yönetim kesin hesapları 
kabul edilmiştir. 
 
Hayırlı olmalarını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.46 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
24. Dönem 3. Yasama Yılı 
43. Birleşim 
 
 
17 Aralık 2012, Pazartesi 
 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 11.00 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşimini açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır. 
 
Gündeme geçiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün bir tur görüşme yapacağız. Turdan sonra ise 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı 8'inci maddesine kadar görüşülecektir. 
 
12'nci turda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçe ve kesin hesapları ile Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bütçesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı kesin hesapları ile gelir bütçesi yer almaktadır. 
 
 
Buyurunuz Sayın Dora. 
 
BDP GRUBU ADINA EROL DORA (Mardin)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçeleri üzerine Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, özellikle yazın sık sık orman yangınları çıkmaktadır. Bu yangınların birçoğu çıkan 
çatışmalarda güvenlik amacıyla dağlara atılan bombalardan kaynaklanmaktadır. Çıkan bu orman yangınlarında 
köylüler ciddi zararlar görmekte, kendi kısıtlı imkânlarıyla yangını söndürmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar 
da çoğu zaman güvenlik güçleri tarafından yine güvenlik gerekçesiyle engellenmekte ve yüzlerce yıllık ormanlar 
birkaç günde kül olmaktadır. Orman yangınlarının söndürülmesi için elzem olan hava söndürme araçları da 
bölgede yoktur. Bir örnek vermek istiyorum: Bu yaz Mardin-Kızıltepe'de elektrik trafosunun patlamasından 
dolayı meydana gelen yangında sadece orman arazileri değil, köylülerin tarlaları da yok oldu, çok sayıda 
vatandaş yaralandı. 
 
Ayrıca, kadastro çalışmaları yapılırken köy sınırları belirlendiğinde, benim seçim bölgem olan Mardin'de, 
Süryani vatandaşlarımızın çoğu yurt dışında yerleşmiş bulunduklarından dolayı, köyler ya tamamen boşalmış ya 
da az sayıda Süryani nüfusu köylerde kalmıştır. Ayrıca, boşalmış olan köylerdeki taşınmazların bir kısmının 



kadastro çalışmaları sırasında orman tahdidi kapsamında kalması söz konusu olmaktadır. Bu şekilde çok sayıda 
gayrimenkul, orman kadastrosu çerçevesinde ormanlık alan olarak tespit edilmektedir. 
 
Diğer bir sorun da, güvenlik problemleri nedeniyle yurt dışında yerleşmiş bulunan Süryani vatandaşlarımızın 
köylerini terk etmesinden sonra bakımsız kalan taşınmazların çoğunun kadastro çalışmaları ile kıraç oldukları 
gerekçesiyle hazine malı olarak tapuya tescil edilmiş olmalarıdır. Oysa, bu tür hâllerde, taşınmaz malların eski 
zilyetleri adına tespit edilmesi gerektiği yönündeki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
 
Ayrıca, tapu kadastro davalarında yaşanan birçok sorunlardan birisi de, biliyorsunuz, kadastro çalışmalarından 
sonra, tapu iptal ve tescil davaları açabilmek için on yıllık bir zaman aşımı süresi konmuştur. Avrupa'da yaşayan, 
göç etmek zorunda kalan birçok vatandaşımız gelip dava açtığında, on yıl zaman aşımı geçmiş olduğundan 
dolayı davaları usulen reddedilmektedir. Aslında, mülkiyet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1'inci 
Protokolü'nde de korunan bir olgudur. Dolayısıyla, mülkiyet konularında zaman aşımının olmaması gerektiğine 
inanıyoruz. 
 
Ayrıca, azınlık vakıflarına ait taşınmazların iadesinde büyük sıkıntılardan biri de yapılan işlemlerin yerel 
müdürlüklerde çalışanların inisiyatifine terk edilmiş durumda olmasıdır. Kimi yerlerde iadeler konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşanmazken kimi yerlerde gereksiz bürokratik zorluklar çıkarılmaktadır. Dolayısıyla, zihniyetin 
değişmesi her şeyden önemlidir. Daha da önemlisi olan buna zemin yaratacak siyasi iklimin de oluşturulması 
gerektiğini düşünüyor, bu vesileyle tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
 
Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Dora. 
 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
Buyurunuz Sayın Tanrıkulu. 
 
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
2013 yılı bütçe ve kesin hesapları üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Hem grubumuz hem de şahsım adına Genel Kurulumuzu öncelikle saygıyla selamlıyorum. 
 
….. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2013 yılı toplam 
bütçesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ancak dörtte 1'i kadardır. Bu bakış açısıyla bakıldığı zaman, bakanlığın, 
gelişmiş ülkelerin en önemli gündemi olan çevre ve şehircilik alanında yeterli bir katkı sunamayacağı da çok 
açıktır. Zaten, bu söylediklerimizi ortaya koyan ve bir yerde itiraf eden ve Hükümetin görüşlerinin alınıp sayın 
komisyon sıralarında oturan bakanların da imzaladığı ve Kalkınma Bakanlığının şu elimde gördüğünüz 2013 yılı 
bütçesinde de bu itirafları satır satır görmemiz mümkündür değerli milletvekilleri. 
 
Kadastro hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamında 2009 yılında lisanslı harita kadastro büroları kuruldu 
biliyorsunuz ve bakanlığın kaybettiği hukuki davalar yüzünden birçok hizmet bu alanda belirsiz hâle geldi. Bu 
bürolar talebe bağlı olarak hizmet verdikleri için, ücretlerini de afaki noktalara çıkarmış durumdalar ve 
vatandaşlarımız eskiden bir aplikasyon işlemi için 40 ila 50 lira arasında bir ücret öderken, bugün bu hizmet 180 
liraya kadar ulaşmış durumda, bu ücreti verir duruma gelmişler. 
 
Bir başka önemli konu, değerli milletvekilleri; 2013 Mayısında, TAKBİS diye adlandırdığımız projenin 
TÜRKSAT'la yapılan anlaşması sona erecek. Ülkemizdeki tapuyla ilgili bütün işlemlerin, bu sistemin bir saat 
durması sonucunda yaratacağı olumsuz etki yüzünden Mayıs 2013 sonrasında ne yapılacağı, nasıl bir planlama 
yapılacağı kamuoyuyla buradan paylaşılmak zorunda. Ayrıca, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 
TÜRKSAT'a ne kadar borcu var, bunu da bilmek durumundayız değerli milletvekilleri. 
 
Çevre ve şehircilik alanında maalesef yetersiz gördüğümüz bakanlık bütçesiyle ilgili görüşlerimizin dikkate 
alınacağını umarak hepinizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 



BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Tanrıkulu. 
 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan. 
 
Buyurunuz Sayın Kaplan. 
 
CHP GRUBU ADINA MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi ve tutuklu tüm milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 
 
Kanun hükmünde kararnameyle Tapu ve Kadastroyu kendinize bağladınız, orman arazilerini 2/B yasasıyla 
rantiyecilere pazarladınız. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'la da âdeta 
Türkiye'nin tapusunu kendinize aldınız. Tek başınıza dilediğiniz yeri yıkma, dilediğiniz yeri imara açma, 
dilediğinizi projelendirme, dilediğiniz yere inşaat açmayı sorumluluğunuz hâline getirdiniz, nasıl olsa size soran 
yok, denetleyeniniz yok, hesap soranınız yok. Üstelik, bunları yaparken de Kamu İhale Kanunu'nu da bir tarafa 
koymayı bir beceri sandınız. Onun içindir ki anımsatmak istiyorum: Samsun'da dere ağzına yaptığınız konutların 
bedelini selde yaşamını yitiren 11 yurttaşımız ödedi. Sorumlusu kim? Bence sizsiniz. Siz üstünüze alınır mısınız 
bilmem ama nedeni sizsiniz. 
 
Bakanlığınız ve iktidarınızda-hedefiniz- birinci sınıf tarım arazilerini sanayiye açan, siz değil misiniz? Yine, 
ormanlarımızı uluslararası maden işletmecilerine pazarlayarak milyonlarca ağacın kesilmesine neden olan, siz 
değil misiniz? Yeşili yok eden, suyu şirketlere pazarlayan, siz değil misiniz? Hayalinizdeki yüksek binaları 
gerçekleştirmek uğruna, doğanın yok olmasına neden olan, siz değil misiniz? Üzülerek ifade edeyim: Bu, 
sizsiniz. Eğer anımsatsam: Bakın, şu resimde gördüğünüz Kocaeli ili Kartepe ilçesi Maşukiye beldesi, yeşilden 
bir cennet, Sapanca Gölü'nün su havzası. Burayı taş ocaklarına feda ediyorsunuz. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı'nın on ikinci tur görüşmelerine devam edeceğiz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır. (AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 
 
Giresun Milletvekili Mehmet Geldi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Buyurunuz Sayın Geldi. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET GELDİ (Giresun)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, devletimizin sorumluluğu altındaki tapu sicillerini düzenli bir biçimde tutan 
taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlemlerini yapan, sicil ve belgelerin 
arşivlenerek korunmasını sağlayan, ülkemizin kadastrosunu yaparak değişikliklerini takip eden, tapu planlarının 
yenilenmesini ve güncellenmesini sağlayarak bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürüten Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. 
 



Ülke tesis kadastrosu çalışmalarında cumhuriyetin kuruluşundan 2003 yılı sonuna kadar 39.516 birimde kadastro 
bitirilmiş iken 2004 yılından günümüze kadar geçen kısa sürede 12.075 birimin kadastro çalışması bitirilmiştir. 
2004 öncesinde ülke genelinde yılda ortalama 350 birimin kadastrosu yapılırken, 2004'ten itibaren, özel 
sektörden de hizmet satın almak suretiyle, yıllık ortalama 1.750 birimde kadastro çalışması yapılmaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kaliteli hizmet anlayışını ilke edinen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
birçok projeyi hayata geçirmiş olup bu projeler şunlardır: 
 
Ülke tesis kadastrosunun bir an evvel tamamlanmasına yönelik Tesis Kadastrosunun Tamamlanması Projesi. 
 
Tapu kadastro bilgilerini, Kadastro Kanunu'nda öngörüldüğü üzere, mekânsal bilgi sistemlerinin altlığını 
oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek, tüm hata ve noksanlıklardan arındırmak, sayısal ve hukuksal formda 
bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunmak, bu amaçla kurumsal kapasite ve altyapıyı geliştirmek, 
gayrimenkul değerleme alanında hukuki, teknik ve idari yapının oluşturulması, çerçevesini ve politikasını 
belirlemek amacıyla planlanan Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi. 
 
Ülke genelinde tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla, bu bilgiler üzerinden her türlü 
sorgulama ve işlemin elektronik ortamda anlık olarak on-line yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet 
projelerinden biri olan TAKBİS, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi. 
 
Tüm ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde GPS ile herhangi bir yer ve zamanda, doğruluğunda 
coğrafi konum bilgisinin geleneksel yöntemlere göre son derece ekonomik ve saniye ile ifade edilebilen çok kısa 
sürelerde elde edilebildiği TUSAGA Aktif Projesi. 
 
Harita üretimlerinin izlenmesi ve üretimlerde mükerrerliğin önlenmesi amacıyla oluşturulan Harita Bilgi Bankası 
(HBB) Projesi. 
 
Günümüz teknolojik gelişmeleri kadastro tesis, yenileme ve güncelleştirme çalışmaları için kullanılan haritaların 
sayısal formda olmasını zorunlu hâle getirdiğinden, bu ihtiyacı karşılamak üzere sayısal harita ve ortofoto harita 
üretiminin gerçekleştirildiği Ortofoto Harita Projesi. 
 
Fotogrametrik harita veya ortofoto harita üretimi için gerekli olan yer kontrol noktalarının sıklaştırılma 
çalışmaları, ölçümleri ve hesaplarının gerçekleştirildiği Jeodezik Ağ Projesi. 
 
Bunlar, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü gözetiminde kalite 
yönetim sistemlerinin uygulanmasına yönelik sürekli kurumsal gelişim projeleridir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) Projesi'yle birlikte hâlen 341 
birimde pilot olarak uygulanmakta olan başka ilde bir gayrimenkul ile ilgili satış ve benzeri işlemlerin 
gerçekleştirilmesi de ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Böylece en basit tapu işlemi için gayrimenkulün kayıtlı 
olduğu yere gidilmesine gerek kalmadan TAKBİS Projesi kapsamında işletime alınan tüm müdürlüklerde 
bulunulan yere bağlı kalınmaksızın yetki alanı dışındaki işlemler de yapılabilecektir. 
 
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında 4 milyon 100 bin parselin yenilenmesi planlanmıştır. 
Bugüne kadar 2 milyon 200 bin parselin yenilenme çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında yer almayan 4 
milyon parsel ise yeni yayımlanan Sayısallaştırma Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek genel bütçe ve 
döner sermayeli kaynaklar ile yenilenecektir. 
 
Konuşmamı burada sonlandırırken 2013 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, sizleri 
saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Geldi. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. 
 
Buyurunuz Sayın Bayraktar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve 2013 yılı bütçe 
tasarısı hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 



 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın diğer bir faaliyeti olan coğrafi bilgi sistemlerinin kurulması 
çalışmalarında son aşamaya geldik. Bugün için, adres, bina, kadastro, idari birimler, ulaşım, hidrografya, arazi 
örtüsü, ortofoto, topoğrafya ve jeolojik altyapı gibi çok önemli olan 10 temel coğrafi veri içeren bir portal 
oluşturuyoruz. Bu portalın tamamlanmasıyla izleme ve koordinasyon altyapısı oluşacak ve ilgili kamu ve özel 
sektör kuruluşlarımıza kolay ve sağlıklı coğrafi bilgi aktarımı sağlanacaktır. Böylece yatırımlar da hızlanmış 
olacaktır. 
 
Çok değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz 22 bölge, 957 tapu ve 81 kadastro 
müdürlüğüyle yılda ortalama 20 milyon insanımıza hizmet vermektedir. Tapu müdürlüklerimizdeki işlemler 
artık on-line sistemle yürütülmektedir. Hâlen 341 birimde pilot olarak uygulanmakta olan başka ilde bulunan 
gayrimenkul işlemlerine dair yürüttüğümüz tapu işlemlerini 2014 yılı sonuna kadar tüm ülkede yaygınlaştırmış 
olacağız. Ülke genelinde tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi'nin kurulması noktasında yani TAKBİS'i büyük ölçüde tamamladık. Yine, tapular artık on-line randevu 
sistemiyle vatandaşa sunulmaktadır. Bu doğrultuda yaptığımız tespitlerle, vatandaş memnuniyeti yüzde 95 
seviyelerindedir. Yine, ülke genelinde, Türkiye kadastrosunun yüzde 99'unu tamamladık. 
 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, soru-cevap bölümüne geçiyoruz. 
 
Sayın Erdoğan… 
 
MEHMET ERDOĞAN (Muğla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
 
Birinci sorum Çevre ve Şehircilik Bakanına. Sayın Bakan, ülkemizde yargıda bekleyen davalar içinde mülkiyet 
davaları önemli bir yer tutmaktadır. Bunun temel sebebi de ülkemizde kadastro çalışmalarının 
tamamlanamamasıdır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte kadastro çalışması ne zaman 
tamamlanacaktır? 
 
İkinci sorum Sayın Maliye Bakanına. 2/B Kanunu çıkalı yaklaşık sekiz ay oldu ama rayiç bedeller hâlâ 
açıklanmadı. Vatandaş kendi yerini alıp alamayacağını hâlâ bilemiyor. Bu belirsizlik ne zaman ortadan 
kalkacak? Rayiç bedelleri ne zaman açıklayacaksınız? 
 
Teşekkür ediyorum. 
 
BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan. 
 
Buyurunuz Sayın Şimşek. 
 
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sorular için teşekkür 
ediyorum. 
 
Tabii, 1'inci soru 2/B taşınmazlarıyla ilişkili. Biz, aslında kıymet takdirlerini yaptık, şu anda kıymet takdirlerinin 
iç tutarlılığını bir anlamda gözden geçiriyoruz, kontrol ediyoruz ve bunu tamamlar tamamlamaz da tabii ki 
satışlara başlayacağız. Bizim öngörümüz, ocak başında bu çalışmaların tamamlanacağı, satışların başlayacağı 
yönündedir. Özetle böyle. 
 
Buyurunuz Sayın Bayraktar. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon)- Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Erdoğan'ın sorusu: "Ülkede yargıda bekleyen kadastro davaları var. Kadastro bitirilmediği 
için bu davalar devam ediyor." Tam aksine, kadastro bitirildiği için kadastroda dava açanlar var. Dava süresi var, 
bu dava süreçleri devam ediyor. Bir de çok muvazaalı olan yerlerin-yüzde 2 kadar Türkiye genelinde- 
kadastrolarını yapamadık, oranın kendi özel şartlarından dolayı yapamadık ama kadastro yaptığımız yerlerde 
birçok davalar var tabii, hak sahipliği davaları var, hissedarların davaları var. Bu, mahkeme sürecini 
ilgilendiriyor. Bu bakımdan bunu böylece arz etmiş olayım. 
 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 



Bölümleri okutuyorum: 
 
27.75) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
ÖDENEK CETVELİ 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 657.196.100 

 
BAŞKAN- Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 Savunma Hizmetleri 249.900 

 
BAŞKAN- Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
 TOPLAM 657.446.000 

 
BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN- (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
(A) C E T V E L İ 
 

 (TL) 
Toplam Ödenek 626.664.856,84 
Bütçe Gideri 511.231.662,31 
Ödenek Üstü Gider 2.743.533,19 
İptal Edilen Ödenek 118.071.740,28 
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek 104.987,44 

 
BAŞKAN- (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Böylece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ve 2011 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2013 
Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2011 
Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesapları kabul edilmiştir. 
 
Hayırlı olmalarını dilerim. 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
24. Dönem 4. Yasama Yılı 
32. Birleşim 
 
15 Aralık 2013 Pazar 
 
 
(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler 
tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş 
alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 10.03 
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KATİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Muharrem IŞIK (Erzincan) 
 
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşimini açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün bir tur görüşme yapacağız. 
 
Dokuzuncu turda Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin 
bütçe ve kesin hesapları yer almaktadır. 
 
 
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
C) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam) 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
AK PARTİ Grubu adına dördüncü konuşmacı Muhyettin Aksak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2014 
yılı bütçe kanunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Heyetinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın milletvekilleri, yeniden yapılandırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temiz ve yaşanılabilir bir çevre, 
kaliteli ve sağlam yerleşim alanları üretmek, yapı malzemelerini denetlemek, hayat standartlarını yükseltmek, 
marka şehirler oluşturmak, çevresel faaliyetleri denetlemek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak, iskân 
projelerini gerçekleştirmek, mahallî idarelere mali ve teknik destek sağlamak, tabiat varlıklarını korumak, enerji 
verimliliğini artırmak gibi birçok alanı kapsayan bir görev yelpazesi mevcuttur. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013-2017 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik planı yürürlüğe girmiştir. Bu 
plan çerçevesinde “yaşanabilir bir çevre ve marka şehirler” vizyonu doğrultusunda hedefleri belirlenmiş ve çevre 
görüşmelerini yaptığımız 2014 yılı bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 1 milyar 329 milyon Türk 
lirası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 720 milyon Türk lirası olmak üzere merkezî yönetim bütçesinden 
toplam 2 milyar 50 milyon Türk lirası ödenek öngörülmüştür. 



 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
 
 
AK PARTİ Grubu adına yedinci konuşmacı İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2012 yılı gerçekleşen bütçesi 649 milyon 273 bin 087,41 TL olup 2014 
yılı tahminî bütçesi ise, 720 milyon 642 bin TL’dir. Hayırlı projelerde kullanmalarını diliyorum. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yüz altmış altı yıldan beri hizmet veren köklü bir kurum olup yurt 
genelinde yılda 20 milyona yani yaklaşık nüfusun yüzde 25’ine hizmet vermektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 
öngördüğü mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisini ve muhafazasını yapan, mülkiyet hakkının dayanağı olan 
topoğrafik kadastral haritaları ülke koordinat sisteminde üreten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, e-devletin 
en önemli fonksiyonlarından birini yerine getirmektedir. 
 
Kurum, AK PARTİ iktidarıyla 2003 yılından günümüze kadar her biri kısa, orta ve uzun vadede ülkemizin 
büyümesine katkı sağlayacak olan birçok projeyi gerçekleştirmektedir. Bu projelerden uygulamaya konulan 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, kısa adıyla TAKBİS Projesi’yle güncel tapu ve kadastro bilgilerini diğer kurum 
ve kuruluşların kullanımına hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde elektronik ortamda sunmaktadır. 
 
Yine, TUSAGA-Aktif Projesi’yle hassas ve homojen doğrulukta topoğrafik kadastro haritalarının üretimi hızlı 
bir şekilde gerçekleşmektedir. TUSAGA-Aktif Projesi’nden toplam 4.700’ün üzerinde kamu kurumu ve özel 
sektör 7/24 saat esasına göre hizmet almaktadır. 
 
Bugün itibarıyla ülke genelinde yerel sorunları olan 325 birim dışında ülke kadastrosu bitirilmiş olup 
vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, geçmiş yıllarda yapılan kadastral haritaların büyük bir 
çoğunluğu grafik ve fotoğraf yöntemiyle yapıldığı için uygulama kabiliyetlerini kaybettiğinden, kendi seçim 
bölgemde de olduğu gibi, bu bölgelerde de kadastro yenileme çalışmaları da devam etmektedir. Yine, devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup kadastro tapulama çalışmalarında tescil dışı bırakılmış olan yerlerin kadastro 
çalışmaları da yine kurum tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, ülkemizde yapılan bu kadastro çalışmalarının 
dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kadastro yenileme çalışmaları kurum tarafından yapılmaktadır. 
Diğer taraftan, AK PARTİ iktidarı ile ilk defa kurum aracılığıyla orman kadastrosu ve seçim bölgemde de 
olduğu gibi 2/B kadastroları da yine kurum tarafından yapılmaktadır. 
 
Sonuç itibarıyla, cumhuriyetin kuruluşundan 2003 yılına kadar 39.240 birimin kadastrosu yapılmışken, 2003-
2013 yılları arasında yani son on yılda 12.407 birimin kadastrosu yapıldı. 2003’e kadar yılda ortalama 350 
birimin kadastrosu yapılırken, 2003 yılından sonra yıllık ortalama 1.750 birimin kadastrosu yapılmıştır. Grafikte 
de 1924’ten 2013 yılına kadar yıllık kadastronun yapılış seyrini görmekteyiz. 1951 yılına kadar neredeyse 
kadastro yapılmamış, 1950 yılında bir ivme alıp 1978’lerde biraz yükselip ve 2003 yılında maalesef 1951 yılının 
seviyesine tekrar inmiş 2003 yılında AK PARTİ iktidarıyla birlikte tekrar yükselerek 2013 yılı itibarıyla 
tamamlanmıştır. 
 
Kadastro Lisesinde okurken, hiç unutmuyorum, “tasarruf hukuku” diye bir dersimiz vardı ve bu dersimize de-
Allah rahmet etsin- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Galip Esmer geliyordu. O zaman sormuştuk “Hocam, bu 
kadastro ne zaman bitecek?” diye. Aynen şu ifadeyi kullanmıştı: “Çocuklar yirmi yıl içerisinde bitecek.” demişti. 
Aradan yirmi yıl geçti, 2000’li yıllarda yöneticilerin, idarecilerin beyanatlarına bakıyoruz yine “Yirmi yılda 
bitecek.” diyorlardı ancak 2003 yılında AK PARTİ’nin gelmesiyle bunun kaderi değişmiş oldu. 
 
Uygulamaya konulan çağdaş projelerle artık mülk sahipleri yerlerini satmak için taşınmazın bulunduğu il ve 
ilçeye gitmeden bulundukları yerlerdeki tapu müdürlüklerinde satış işlemlerini yapabilmektedirler. Her alanda 
olduğu gibi tapu ve kadastro alanında da AK PARTİ ırakları yakın ederek erişilmesi zor ve imkânsız olan 
hizmetleri vatandaşımızın ayağına getirdi. 
 
Hükümetimizin verdiği hedefler doğrultusunda projeleri hayata geçiren, katkı koyan tüm Kadastro çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. 
 



2014 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçenin hazırlanmasında başta Sayın 
Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Gruba adına ikinci konuşmacı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir Milletvekili. (MHP 
sıralarından alkışlar) 
 
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bir dakika artıralım Sayın Başkan süreyi. 
 
BAŞKAN – Bir dakika da ekliyorum, süreniz yirmi bir dakika. 
 
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçe ve kesin hesapları üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle yüce Genel Kurulumuzu saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, öte yandan 720 milyon lira civarında da bir ödenek tahsis edilmiş yine Bakanlığın bağlı 
kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne. Biz, burada öncelikle, daha önce de, geçtiğimiz yıl 
bütçelerinde de söylediğimiz bir eleştiri konusunu gene huzurunuzda bir kez daha ortaya koymak istiyoruz. O da 
şudur sayın milletvekilleri: Çevre hizmetlerinin sık sık yeniden yapılandırılan ve böylece kurumsal hafızaları da 
bir yandan yok edilen birtakım bakanlıklara gördürülmeye devam edilmesinin ve bu isabetsiz olan yaklaşımı, 
yine burada bir kez daha bu tutanaklara geçirilmesini vurgulamak istiyoruz. Bugün, 644 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’ye şöyle bir göz 
attığımız zaman, burada Bakan Yardımcısının yeri yok sayın milletvekilleri ve Bakanlık Müsteşarı Bakandan 
sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olarak gösteriliyor. Bu “yeniden yapılandırma” adı altında, aynen diğer 
bakanlıklarda da olduğu gibi, ortaya konulan karmaşa, son yıllarda âdeta aşılması gereken bir engel olarak çevre 
olgusunun göz ardı edilmesi için önümüze getirilen bir paravan gibi karşımızda durmaktadır. Çevreci 
politikaların etkinliğinin azaltılmasının birçok sonucunu biz hep birlikte yaşıyoruz ve görüyoruz. Bunlardan çok 
önem verdiklerimi kısmen aşağıya alacağım. 
 
Sayın milletvekilleri, tapu ve kadastroyla ilgili çok ciddi sıkıntılar vardır ama daha enteresanını söyleyeyim. 
Geçtiğimiz hafta, TAKBİS sisteminde üç günü aşan bir arızayla karşı karşıya kalınmıştır. Yaklaşık bu üç günlük 
döner sermaye kaybı 45 milyon lira olmuştur. Burada 55 milyon parsel bilgisinin bulunduğu bilgiler de maalesef 
güvenlik anlamında sıkıntıya girmiştir. 
 
Şimdi, toprak satışıyla ilgili çok ciddi problemler var. 2003-2012 arasında 164.834 yabancıya 240 milyon 
metrekare arazi satılmış sayın milletvekilleri. Bu, ciddi bir rakam. Anayasa Mahkemesi diyor ki: “Toprak, 
devletin vazgeçilmesi imkânsız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlık simgesi.” 
 
Ben bu sözlerle bu bütçenin, yetersiz ve kifayetsiz olmasına rağmen, 2014 yılı için hayırlı olmasını diliyorum, 
saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
 
BAŞKAN- Evet, şimdi Hükümet adına ikinci söz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a aittir. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz yirmi dakika Sayın Bakan. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği 
faaliyetler ile 2014 yılı bütçe tasarıları hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
….. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüz altmış altı yıllık bir kurum olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz, vatandaşımızın devletle en önemli temas noktalarından birisi olup yılda ortalama 20 milyon 
insanımıza hizmet vermektedir. Bugün Türkiye’nin her yerinden başka yerde bulunan gayrimenkullere ait 
sorgulamalar ile tapu kaydı alınması işlemleri dijital olarak yapılabilmektedir. Hâlen 341 tapu dairesinde pilot 
olarak uygulanmakta olan başka ilde bulunan gayrimenkuller ile ilgili tapu takrir ve satış işlemlerinin 



gerçekleştirilmesini çok yakın bir gelecekte tüm ülkemize ve hatta yurt dışına da taşıyacağız. Tüm tapu 
işlemlerinin on-line olarak yapılmasını temin ettik. “Alo Tapu Kadastro Takip Masası Hattı”yla da vatandaşa 
sunulan hizmet kalitesini artırdık. Son on yılda yaklaşık 13 bin birimin gayrimenkul kadastrosunu bitirdik ve 
ülkemizin tamamının kadastrosunu da bazı problemli yerler hariç olmak üzere bitirme noktasına getirdik. 
 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarında sadece 
bu yıl yani 2013 yılında tapuda topladığımız harçlardan maliyeye, hazineye 6,5 milyar TL harç geliri aktardık. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
 
Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.56 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
 

Açılma Saati: 17.19 
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT 

KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan) 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
BAŞKAN – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2014 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 
 
27.75) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
ÖDENEK CETVELİ 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 720.444.400 

 
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 Savunma Hizmetleri 197.600 

 
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
 GENEL TOPLAM 720.642.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2014 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 



 
(A) CETVELİ 
 

 (TL) 
Toplam Ödenek 700.809.054,44 
Bütçe Gideri 649.273.087,41 
Ödenek Üstü Gider 2.047.015,33 
İptal Edilen Ödenek 44.483.017,69 
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek 9.099.964,67 

 
BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
Böylece Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin 2014 
yılı merkezi yönetim bütçeleri ile 2012 yılı merkezi yönetim kesin hesapları kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, dokuzuncu tur görüşmeler tamamlanmıştır. Programa göre, kuruluşların bütçe ve kesin 
hesaplarını sırasıyla görüşmek için, 16 Aralık 2013 Pazartesi günü saat onda toplanmak üzere,  
birleşimi kapatıyorum. 
 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
24. Dönem 2. Yasama Yılı 
32. Birleşim 
 
 
17 Aralık 2014 Çarşamba 
 
(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler 
tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş 
alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) 
 
 
B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 11.00 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşimini açıyorum. 
 
Gündeme geçiyoruz. 
 
Gündemimize göre 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün yedinci tur görüşmelerini yapacağız. 
 
Yedinci turda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin bütçe ve kesin 
hesapları yer almaktadır. 
 
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet? Yerinde. 
 
Buyurunuz Sayın Tuncel. (HDP sıralarından alkışlar) 
 
HDP GRUBU ADINA SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bütçeleri üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin de birkaç şey ifade etmek istiyorum. Doğrusu, 
bu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 2005 yılında 3402 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle yeni rant alanları 
oluşturdu, şirketlerin astronomik fiyatlarda kâr sağlamasına neden oldu. Bu ilginç bir durum. Mesela, bir şirket 
alıyor bu şeyi, yarı fiyatına başkasına devrediyor. Aslında, pekâlâ, üçte 1’ine mal edilebilecekken birinci şirket 
çok fazla para alıyor ve bu çok ciddi sorun. Oysa burada ortaya çıkacak kâr Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne 
verilirse buradan çok daha iyi işler yapılacak. Bu ciddi bir sorun. 
 
İkinci sorun alanı, tapu kadastro konusunda bölgesel özellikler dikkate alınmıyor, özellikle Kürdistan’da ya da 
diyelim ki daha şey… Sonuçta, Türkiye çok kimlikli, çok kültürlü bir yapı. Trakya’da birçok alanda oranın 



sosyokültürel, ekonomik boyutları dikkate alınmadan kadastro işlemleri yapılıyor. Örneğin, Dersim meselesinde 
Dersim katliama uğramış, bunun şeyleri değiştirilmiş, arkasından 90’lı yıllarda Kürdistan’da zorunlu göç olmuş, 
köyler boşaltılmış, insanlar yerlerinden yurtlarından edilmiş. Şimdi, yine diyelim ki bu konuda tapu şeyi olunca, 
mülkiyet sahiplerinin üç temel şeyi oluyor yani, bir, zaten bu dönemde, eskiden bu coğrafyada yaşayanlar hak 
talep ediyor, 90’lı yıllarda savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar hak talep ediyor, yirmi yıl bir mülkiyet 
üzerinde zilyetliğe dayanan hak talep ediyor. Üçü de doğru talep aslında ama bu konuda çok ciddi bir sorun yok 
çünkü Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de ciddi anlamda dağınık çalışıyor. İşte 7 tane bakanlığın alanına giriyor 
ama 7 bakanlık ayrı ayrı kararlar veriyor. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrı karar veriyor, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ayrı karar veriyor, Millî Savunma ayrı, İçişleri ayrı. Oysa bunların, Tapu Kadastronun özerk bir 
hâle gelmesi, bütün bunların ortak bir perspektiften ele alınması ve toplumsal özelliklere göre sosyokültürel, 
ekonomik, inançsal, kültürel değerlerine göre ele alınması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece Türkiye’de çok 
ciddi bir sorun ortaya çıkacaktır yani iktidarın kendi şeyini düşünürken toplumu düşünmemesi ciddi bir sorundur 
değerli arkadaşlar. O açıdan bizim görevimiz, tabii ki muhalefet etmek, kendi görüşlerimizi bu kürsüde ifade 
etmektir. Ne kadar dikkate alınıyor; o ayrı bir şey. Aslında, bütçe hazırlanışı sırasında da sadece muhalefet 
şerhimizi kamuoyu duyuyor ama buna rağmen biz bunların, bu itirazlarımızın önemli olduğunun altını çizmek 
istiyoruz. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tuncel. 
 
 
BAŞKAN – Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut. 
 
Buyurunuz Sayın Akbulut. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) – Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri, bizi izleyen değerli vatandaşlarım; hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
 
Bugün, yüz altmış yedi yıllık bir geçmişi olan, atalarımızdan, Osmanlıdan bize yadigâr kalarak milletimize 
hizmet veren bir kuruluş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi vesilesiyle konuşacağım. 
 
Biliyorsunuz, atalarımız mülkiyet hakkına çok büyük önem verirlerdi. Bir ülkeyi fethedince önce oraya tapu 
görevlileri gider, ne var ne yoksa tüm menkul ve gayrimenkulleri kayda geçirirlerdi. Mülkiyet hakkı, kişi hak ve 
özgürlükleri arasında yer alan, anayasal temel haklardan birisidir. Bu hakkın tesisi, muhafazası görevi Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Ülkemizde bir zamanlar üzerinde eleştiriler yapılan 
bu kurum, günümüzde ülkemizin en önemli ve güvenilir kurumları arasında yer almış bulunmaktadır. 
 
Bireyi esas alarak devleti bütün kurumlarıyla halka hizmet için yeniden yapılandıran AK PARTİ hükümetleri 
döneminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de çok önemli bir reforma tabi tutulmuştur. Teşkilat, bu 
dönemde kendisini süratle yenilemiş, çağın modern gelişmesine ayak uydurmuş, çağdaş bir kamu kurumu hâline 
gelmiş bulunmaktadır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurumda yapılan önemli bir değişim, kısa adıyla TAKBİS, Tapu ve 
Kadastro Bilgi Sistemi projesiyle sağlanmıştır. Bu proje 2012 Mayıs ayından itibaren tüm tapu müdürlüklerinde 
uygulanmaya başlamıştır. Bu projenin uygulanmaya başlamasıyla ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar 
ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesi amaçlanmış ve en temel e-devlet uygulaması hayata 
geçirilerek tapu işlemlerinde çok önemli yenilikler ve kolaylıklar sağlanmıştır. Bu sistemle vatandaşlarımızın 
hizmetleri daha güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir. 
 
Diğer yandan, gerçek ve tüzel kişiler, İnternet üzerinden ve yeni hizmete giren ALO 181 çağrı merkezinden 
randevu alarak tapu müdürlüklerinde beklemeden başvuru yapabilmekte ve işlemlerini süratle 
yaptırabilmektedirler. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana sürdürülen kadastro 
çalışmalarıyla, zamanımızda özel sektörden de hizmet satın almak suretiyle, 281 adet sorunlu birim hariç, ülke 
kadastrosu tamamlanmış bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, kadastro, taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita 
üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesine yönelik yapılan çok önemli bir 
çalışmadır. 
 
Diğer yandan, artık yurt dışındaki vatandaşlarımız da tapu işlemlerini yurt dışında kolaylıkla yapabilir hâle 
gelmiştir. Uygulamaya Almanya’dan başlanılmıştır. 



 
Bu yeniliklerin ülkemize ve Tapu Kadastro Kurumuna kazandırılmasında emeği geçen bütün geçmiş 
hükümetlerimize, bakanlarımıza, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı arz 
ediyorum. 
 
2015 mali yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı 
olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyor ve hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akbulut. 
 
İstanbul Milletvekili Osman Boyraz. 
 
Buyurunuz Sayın Boyraz.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA OSMAN BOYRAZ (İstanbul) – Değerli milletvekilleri, 2015 mali yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın bugünkü görüşmelerinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında bizleri seyreden aziz 
milletimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 
 
Aslında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşacaktım. Benden önceki konuşmacımız bu 
konuda detaylı açıklamalar yaptı. 
 
Malumunuz, her alanda olduğu gibi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de son on iki yılda ülkemizin her 
bölgesinde ciddi anlamda çalışmalar yapıldı. On iki yılda ulaşımda, eğitimde, enerjide, tarımda, sağlıkta, 
adalette, emniyette, hülasa hemen hemen her alanda milletin beklenti ve taleplerine uygun olarak hizmetler 
yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Boyraz. 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 14.34 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
Yedinci tur bütçe görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
 
Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’na aittir. 
 
Buyurunuz Sayın Tanrıkulu. 
 
Süreniz on dokuz dakika. 
 
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
2015 yılı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hem şahsım hem de 
grubumuz adına Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, daha elindeki tapu bilgilerinin güvenliğini bile sağlayamayan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan 1 milyon 568 bin vatandaşımızın tapu bilgilerinin üçüncü şahısların eline 
geçmesine göz yummuş ve maalesef de engel olamamıştır. Bu ciddi bir skandaldır. Hâlen Türkiye'deki kişisel 
tapu bilgilerinin ne kadarının üçüncü kişilerin elinde olduğu artık bir muamma hâline gelmiştir. 
 



Değerli milletvekilleri, kurumun Genel Müdür Yardımcısı dahi, kurumdaki yoğun iş yükünden dolayı 
personelinde ciddi bir kaçış yaşandığını, mevcut çalışanları bile korumakta zorlandıklarını belirterek, diyor ki: 
“Acil olarak hem personel rejiminde hem de özlük ve mali haklarda birtakım değişiklikler yapılsın.” Şimdi, 
buradan da görüyoruz ki, bu Genel Müdürlükte bir yönetememe ve çalışanların sorunlarına çare olamama 
durumuyla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın, tapu işlemlerinde sıkıntı ve sorunları hâlen devam ediyor. Tapu 
dairelerine giden herkes bununla karşı karşıyadır. Bu durumun da en büyük nedeni, çalışan sayısının yetersiz 
olması ve mevcut çalışanların yeterli derecede birtakım mali haklara da sahip olmamalarıdır. Fazla çalışma 
ücretleri kesilmiştir, döner sermaye ücreti verilecek vaadiyle uzun yıllardır oyalanmaktadırlar ve ciddi sıkıntı 
altındadır bu personel. Bu yetmezmiş gibi, birtakım unvanlı kadrolarda çalışan personel, örneğin bölge müdür 
yardımcıları, şube müdürleri, uzmanlar baskı altına alınmakta, görev değişiklikleriyle karşılaşmaktalar; hatta 
unvanlarının alınması, sosyal medya üzerinden bunların takip edilmesi yani birtakım mobbing uygulamalarıyla 
karşı karşıya kalmaları kurumda devam etmektedir. Bütün bunlar hem iş verimini hem de çalışma barışını, doğal 
olarak motivasyonu düşürmekte ve bozmaktadır. 
 
Değerli milletvekilleri, mağdur olan bu personelin durumu yakinen partimiz tarafından da takip edilmektedir, 
bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 
 
Kurum kendi hizmet standardına göre rüşvetle mücadele ve iş hacmini azaltmak için bir memura 1.200 ila 1.500 
arası işlem yaptırmayı hedeflemiş ancak 2014 yılında 3.500 işlemi geçen birtakım çalışanlar var. Kurum da bu iş 
hacmini ve memur potansiyelini doğru bir şekilde tespit etmeden, hatalı bir hedef koymaya devam ederek, kendi 
koyduğu bu hedefi 2 kattan fazla aşan çalışanları ödüllendirmiş. Şimdi, bunu yaparken bunun nasıl aşıldığı 
sorgulanmadan, çalışanlar arasında birtakım ayrımcılıkların yaratıldığını hiç düşünmeden böyle bir uygulamanın 
da içine girmiş maalesef kurum. 
 
Değerli arkadaşlar, yine kurumun 2010-2014 yıllarını kapsayan bir stratejik planı var. Çok enteresan, kapağında 
sadece “stratejik plan” yazan bir doküman bu, içeriğine baktığınız zaman stratejik planla hiçbir alakası yok. 
Sayıştay tarafından bu rapor denetlenmiş ve iyi tanımlanma kriteri gereğince hedeflerin ve göstergelerin yetersiz 
olduğu kanaatine varılmış ve Sayıştay tarafından da kurum ciddi bir şekilde uyarılmış. 
 
Genel Müdürlüğün bu planında diyor ki: Lisanslı bürolara yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve hizmet kalitesinin her yıl yüzde 1 oranında artırılması hedeflenmiş fakat enteresan, bu 
hedef ve öngörü tutmamış. Nedenine gelince: Çünkü kendisi tarafından, yani Danıştay 10. Dairesinin 27 Aralık 
2012 tarihli kararı gereğince lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin bürolarının faaliyetleri, işte biraz önce 
söylediğim hedefi koyan genel müdürlük tarafından da durdurulmuş. Yani ne enteresan değil mi? Bu stratejik 
plana hedef koyuyorsunuz, sonra kendi elinizle gidiyorsunuz Danıştay’a, bu büroların da faaliyetini 
durduruyorsunuz. Enteresan bir strateji var burada ve bu stratejiyi devam ettiriyor gene genel müdürlük. 
 
Hâlen yaklaşık 400 tane harita mühendisi, 2 bin tane teknik personelin geleceğine dair herhangi bir açıklama da 
duymuyoruz bugüne kadar. Bunlar kapılarda eylem yapıyorlar, genel müdürlüğün kapılarında sürünüyorlar. 
Genel müdürlüğün neler yapıp yapmadığını açıkça yazan Nisan 2014 faaliyet raporunun da çok özensiz, yapboz 
bir şekilde yapıldığını maalesef görüyoruz değerli milletvekilleri. 
 
Bu raporlardan da görüyoruz ki 61 ve 62’nci Hükümetlerde maalesef hem genel müdürlüğün özlük haklarıyla 
alakalı tek bir düzenleme getirilmemiş hem de kendi personeline özenli ve dikkatli bir şekilde davranmamış. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanrıkulu. 
 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
 

Açılma Saati: 18.03 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 
 
Yedinci tur bütçe görüşmelerine devam edeceğiz. 
 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet yerinde. 



 
Şimdi söz sırası Hükümet adına ilk konuşmacı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye aittir. 
 
Buyurun Sayın Güllüce. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Süreniz otuz dakikadır. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2015 yılı 
bütçe tasarıları hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
….. 
 
Yüz altmış yedi yıllık bir kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, vatandaşın devletle en önemli 
temas noktalarından biri olup yılda 7 milyonun üzerinde işlemle ortalama 20 milyon insanımıza hizmet 
vermektedir. Bu hizmetler karşılığında yaklaşık 7 milyar TL harç geliri elde edilerek hazineye aktarılmaktadır. 
 
Artık tüm tapu müdürlüklerimiz online hizmet vermektedir. Türkiye’nin her yerinden başka yerlerde bulunan 
gayrimenkullere ait sorgulamalar ile tapu kaydı alınması işlemlerinin yanı sıra satış, intikal gibi işlemler de 
yapılabilmektedir. 
 
Vatandaşlarımız İnternet üzerinden randevu alarak tapu müdürlüklerimizde başvuru için beklemeden işlem 
yapabilmektedirler. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmak ve hizmet kalitesini artırmak 
hedefiyle Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi uygulaması başlatılmıştır. 
 
Son on yıldır sürekli geliştirilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi gibi stratejik bir e-devlet projesini tamamlamış 
bulunmaktayız. Bu projeyle her türlü mülkiyet bilgisi sorgulaması yapılabilmekte ve verileri de tüm kamu 
kurumlarının ve vatandaşlarımızın online olarak istifadesine sunulmaktadır. 
 
Mekânsal Gayrimenkul Sistemi kapsamında vatandaşlarımız, ister evinden ister cep telefonundan kendi 
parselinin ya da satın almayı düşündüğü parselin yerini ve kadastro bilgilerine Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün İnternet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. 
 
Ayrıca, e-terkin ve e-tahsilat ile vatandaşlarımız için önemli zaman kayıplarına sebep olan iş ve işlemler artık 
tapu müdürlüklerine gitmeden yapılabilmektedir. 
 
Kadastro hizmetleri bağlamında ise cumhuriyetin kurulduğu tarihten 2003 yılına kadar 39.319 birim 
tamamlanmışken, sadece son on yılda 12.736 birimin kadastrosu bitirilmiş ve ülke tesis kadastrosunda son 
noktaya gelinmiştir. 
 
Kadastro yenileme çalışmalarımızla 2009-2014 yılları arasında Dünya Bankası kaynakları kullanılarak 4 milyon 
410 bin 568 parsel, kurumun kendi kaynaklarıyla da 1 milyon 231 bin 687 parsel olmak üzere toplam 5 milyon 
642 bin 255 parselin ihalesi gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 3 milyon 600 bin parselde kadastro yenileme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 
 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güllüce. 
 
 

BEŞİNCİ OTURUM 
 

Açılma Saati: 19.52 
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU 

KATİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32’nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
Yedinci tur bütçe görüşmelerine devam edeceğiz. 
 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 



 
Şimdi sırasıyla, yedinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümleri ayrı ayrı okutup 
oylarınıza sunacağım. 
 
BAŞKAN – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
27.75) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
ÖDENEK CETVELİ 
 

Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 775.674.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
02 Savunma Hizmetleri 192.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 

Kodu Açıklama (TL) 
 GENEL TOPLAM 775.866.000 

 
BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
BAŞKAN- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
(A) CETVELİ 
 

 (TL) 
Toplam Ödenek 757.310.626,67 
Bütçe Gideri 708.425.328,57 
Ödenek Üstü Gider 8.789,82 
İptal Edilen Ödenek 30.885.277,26 
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek 18.008.810,6 

 
BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
 
 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, böylece yedinci turda yer alan kuruluşların bütçeleri ve kesin hesapları 
kabul edilmiştir. Hayırlı olmalarını temenni ediyoruz. 
 
7’nci tur görüşmeleri tamamlanmıştır. 
 



Programa göre kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarını sırasıyla görüşmek üzere, 18 Aralık 2014 Perşembe günü 
saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
26. Dönem 1. Yasama Yılı 
53. Birleşim, 05 Mart 2016 Cumartesi 
 
 

5 Mart 2016 Cumartesi 
BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 11.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 
KÂTİP ÜYELER: Özcan PURÇU (İzmir), Zihni AÇBA (Sakarya) 

 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53'üncü Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter 
sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Program uyarınca 
bugün sekizinci tur görüşmelerini yapacağız. 
 
Sekizinci turda Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin 
bütçe ve kesinhesapları yer almaktadır. 
 
BAŞKAN - Komisyon? Burada. Hükümet? Burada. 
 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına yedinci konuşmacı Sami Dedeoğlu, Kayseri Milletvekili. 
Buyurun Sayın Dedeoğlu, süreniz beş dakikadır. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 bütçesi üzerine konuşmak üzere AK PARTİ Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım. Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlarken, burada, vatanımız uğruna şehit olan aziz 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, yüz altmış dokuz yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 22 bölge 
müdürlüğü, 970 tapu müdürlüğü ve 81 kadastro müdürlüğüyle ülkemize hizmet etmekte olup Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. 2003 yılına kadar ülke genelinde yılda ortalama 350 birimin kadastrosu 
yapılırken, 2004'ten itibaren özel sektöre hizmet vermek suretiyle yıllık 1.750 birimin kadastro çalışmaları 
yapılmıştır. Türkiye genelinde 52.439 birimin 51.621'inde kadastro çalışmaları tamamen bitirilmiş, 438 adedinde 
çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Geriye yerel sorunları olan 380 birim kalmıştır. Bu sorunlar ise 
güvenlik, orman, sınır ihtilafı sorunlarıdır. 
 
Kadastro çalışmalarının devlete olan maliyeti azalarak yaklaşık 170 milyon TL tasarruf sağlanırken hazineye de 
yıllık ortalama 140 milyon TL harç ve vergi geliri sağlanmıştır. Kim yaptı bu hizmetleri? AK PARTİ iktidarı 
döneminde olmuştur. 
 
Bugün itibarıyla 14 milyon 500 bin parseli kapsayan 12.734 birimin kadastro çalışmaları tamamlanarak sonuç 
bilgileri tapu müdürlüğüne devredilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüz teknolojiyi de iyi kullanarak vatandaşlarımıza pek çok kolaylıklar sağlanmıştır. 
 
Değerli milletvekilleri, TAKBİS Projesi sayesinde ülke genelinde tüm mülkiyet bilgilerine sahibiz. Bu bilgiler 
üzerinde her türlü sorgulamanın yapılabildiği, tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinde yürütüldüğü, 
izlendiği, özel ve kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlandığı... Vatandaşlara 
verilen hizmet güncel ve hızlı bir şekilde sunulur hâle gelmiştir. İpotek terkin işlemleri elektronik ortamda 
yapılmaya başlanmış olup çalışma kapsamında Ziraat Bankası, İş Bankası ve VakıfBank ile çalışılmaktadır. 
Terkin işlemlerini vatandaşlarımız tapu dairesine gitmeden yapabilmektedir. TAKASBANK ile Genel 
Müdürlüğümüz arasında protokol imzalanarak alıcı ve satıcının talep etmesi hâlinde gayrimenkulün devrine 
ilişkin yolsuzluğu önlemek için bu meyanda alıcının hesabına TAKASBANK aracılığıyla satıcıdan transfer 



edilmektedir. Böylece nakdin sahte çıkması ve dolandırıcılık gibi riskler, taraflar arasındaki güven problemi 
bertaraf edilmiş olmuştur. 
 
Tüm vatandaşlarımızın kendilerine ait taşınmazlarda tapu ve kadastro bilgilerine erişebilmeleri, T.C. vatandaşlık 
numaralarıyla girip müracaatlarını e-devlet üzerinden tapu müdürlüklerine elektronik ortamda yapabilmektedir. 
Tapu ve kadastro hizmetlerine ilişkin randevu ve her türlü hizmetler ALO 181 hizmetinden rahatlıkla 
yapılabilmektedir. İşte bu hizmetler bugüne kadar yapılmış mıdır değerli kardeşlerim? AK PARTİ iktidarı 
döneminde bunlar en güzel bir şekilde yapılmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ 
iktidarımız döneminde mülkiyet kaydı ve coğrafi tatbiki açısından teknoloji de en iyi şekilde kullanılmaktadır. 
 
Türkiye genelinde yapılan hizmetlerde vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet oranı yüzde 97,5 oranındadır. 
Seçim bölgem Kayseri de ise bu memnuniyet oranının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Kayseri'mize yeni bir 
bölge müdürlüğü hizmet binasını kazandırmak noktasında hızlı bir çalışmamız vardır. Ayrıca, kadastrosu 
tamamlanmış, tapu siciline tescilleri yapılmış parsellerin maliki olan vatandaşlarımızın kadastro hizmetlerinden 
daha etkin, verimli yararlanabilmesi için Kayseri'nin 5 ilçesine de lisanslı harita kadastro büroları hizmete 
girmiştir. 
 
Sözlerime son verirken, 2016 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Dedeoğlu. 
 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına sekizinci konuşmacı Orhan Deligöz, Erzurum Milletvekili. Buyurun 
Sayın Deligöz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, önümüzdeki günlerde 169'uncu yılını kutlayacağımız Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü taşınmaza yönelik mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza eden, güncelleyen ve 
hizmete sunan en önemli ve güvenilir kurumlardan birisidir. 
 
Ülkemizde tesis kadastrosunun bitirilmesi için toplam 52 bin birimden sadece 380 birim kalmıştır, bunun oranı 
ise yüzde 1'in altındadır. Güneydoğuda bulunan bu köylerin kadastrosunun yapılamayışı PKK örgütünün ve 
yandaşlarının bölgede terör estirmesinden kaynaklanmıştır. Medeni Kanun'un 1007'inci maddesine göre, devlet 
tapu işlemlerinden dolayı kusursuz sorumludur. Öyle ki, Tapuda çalışan bir dedenin hatasından kaynaklanan 
zarar onun torunundan tazmin edilmektedir. Bundan dolayıdır ki tapu çalışanlarının evlatları genelde reddi miras 
talebinde bulunmaktadırlar. Çok zor ve ağır şartlar altında çalışan tapu ve kadastro personeline henüz döner 
sermayeden pay verilememektedir. En kısa zamanda performans esaslı ücret sistemi geliştirilerek çalışanlara 
döner sermayeden pay verilmesi sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, çatısı altında bulunduğumuz bu ana 
binaya 1961'de taşınmış bulunmaktayız. 1961'den 1987'ye kadar İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit 
hükümetleri başta olmak üzere, birçok hükümet döneminde, iskân tapusu olmadığı için -siz muhalefetin 
deyimiyle- bu kaçak binada yirmi altı yıl boyunca yasama faaliyetleri yapılmıştır, ta ki Özal Başbakan olup 
buranın iskân tapusunu çıkarıncaya kadar. Tapu kayıtlarında "arsa, tarla ve harap bağ" olarak gözüken, hâlen 
iskânı olmayan, siz muhalefetin bakış açısına göre kaçak olan Çankaya Köşkü'nde Millî Şef İsmet İnönü 11 
kasım 1938'den 22 mayıs 1950'ye kadar tam 11 yıl 6 ay 11 gün Cumhurbaşkanlığı yapmıştır değerli 
milletvekilleri. İnşallah, bu Çankaya Köşkü'nün de tapusunu çıkarmak biz AK PARTİ iktidarına nasip olacaktır, 
çalışmalar başlatılmıştır. Milletin adamı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu Çankaya 
Köşkü'nü kullansaydı eğer, eminim ki, siz, yine buraya da "kaçak" diyecektiniz, çünkü sizin derdiniz üzüm 
yemek değil, bağcıyı dövmektir. 
 
Ey CHP'liler! Sizin gibi sol zihniyetli birkaç mimarın konuyu mahkemeye taşımasından dolayı 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tapusunu almak gecikmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tapusu işte burada, 
size göstereceğim arkadaşlar. Şu anda artık sözün bittiği yerdir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tapusu 
elimizdedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bütün kamuoyuna duyurulur arkadaşlar. İyi bakınız, isteyen tapu 
müdürlüğünden gidip alabilir. 
 
TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Ne yazıyor? Recep Tayyip Erdoğan mı yazıyor? ORHAN DELİGÖZ (Devamla) 
- Hayır. 
 
ERKAN AKÇAY (Manisa) - Erdoğan'ın adı mı var? Tapusunu üstüne almış. 



 
ORHAN DELİGÖZ (Devamla) - Okuyorum arkadaşlar, okuyorum: Ankara-Yenimahalle, Maliye Hazinesine 
kayıtlı; 8 katlı ofis iş yeri, 2 adet 7 katlı ofis iş yeri, 3 adet 4 katlı ofis iş yeri, 2 adet 2 katlı ofis iş yeri, 6 adet 1 
katlı ofis iş yeri Cumhurbaşkanlığı külliyesinin bütün işlemleri tamamlanarak iskânı alınmıştır. Duyurulur 
buradan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Teşekkür ediyorum. 
 
Bu vesileyle, Tapu Kadastro çalışanlarını, zor, ağır şartlarda çalışarak güler yüzle milletimize hizmet 
ettiklerinden dolayı kendilerini kutluyor, 2016 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 14.15 
BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 

KÂTİP ÜYELER: Özcan PURÇU (İzmir), Zihni AÇBA (Sakarya) 
 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
 
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız devam ediyoruz. Komisyon? Yerinde. Hükümet? Yerinde. 
 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, İstanbul 
Milletvekili. 
 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İhsanoğlu. 
 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir Milletvekili. (MHP 
sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Tanrıkulu. Süreniz yirmi dakikadır. 
 
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bütçe ve kesin hesapları üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Genel Kurulumuzu saygıyla 
selamlıyorum. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün başlangıç ödeneklerine baktığımız 
zaman, tıpkı geçen sene bu kürsüde de söylediğimiz üzere, yeterince ve dünya şartlarında çevre ve şehircilik 
hizmetinin maalesef bu bütçeyle de karşılanamayacağını görüyoruz. Son yıllarda, Bakanlık, bütçesini artırabilme 
becerisini gösteremeyip mevcut olan bütçesini de verimli ve etkin kullanamayınca çağdaş, gelişmiş çevre ve 
şehircilik faaliyetlerinde bulunamayarak bizim her sene burada belirttiğimiz eleştirileri de maalesef haklı 
çıkarmıştır. 
 
….. 
 
Değerli milletvekilleri, bugün yaklaşık 18 bin personeliyle yüz altmış sekiz yıldır hizmet veren Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüz var. Ancak bu genel müdürlüğümüz bugün vekâleten yönetiliyor. Hukuk müşavirliği, iç 
denetçilik gibi görevler normun altında kadrolarla çalışmaktalar ve kurumun üst yönetimi de âdeta siyaset 
kurumunun altında ezilmekte. Her yıl dile getirdik, geçen sene de burada söylüyoruz, tapu müdürlüklerinde 
çalışan personelimiz yıllık yaklaşık 7 milyon işlemin altında boğulmaktalar. Sayın Bakanım, bakın, bu 
personelin çok ciddi bir talebidir, size bağlı ilgili bir genel müdürlüğün de ciddi bir problemidir. Hâlen yeterli bir 
personel istihdamı sağlanamıyor burada çalışanlara ve burada çalışanların döner sermayeden istedikleri ücreti de 
alamıyorlar, bir diğer sıkıntı. Sizin kendi tespit ettiğiniz normlara göre iş planlarında her memurun günde 4 işlem 
yapmasını öngörüyorsunuz ancak işin esasına baktığınız zaman bu memurlar günde 8 ila 12 işlem yapacak 
şekilde norm kadroları da düşürülmekteler ve bu ağır iş yükünün altında da ciddi bir şekilde ezilmekteler. Genel 
müdürlük, gayrimenkul değerleme yüksek lisans eğitim verilmesi için Ankara Üniversitesiyle bir protokol 
anlaşması yapmış. Bakın, burası da çok ilginç, burada personeline eğitim aldırmış ancak kurum Dünya 
Bankasından aldığı kredilerle bu gerçekleştirdiği Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 2'yi hayata geçirmesi 
gerekirken, onlarca memuruna eğitim aldırırken, daha sonra gayrimenkul değerleme birimini kapatarak süreci 
Sermaye Piyasası Kuruluna havale etmek istemektedir. Burası da anlaşılacak bir şey değildir. Siz, bir projeyi 
hayata geçiriyorsunuz, eğitim aldırıyorsunuz, bir maliyeti var ve sonunda o birimi kapatmayı düşünüyorsunuz. 



Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere, çevre ve şehircilik alanında yapılacak çok iş var ama Bakanlığın, 
maalesef, öngörülen bu yetersiz bütçesiyle birtakım işleri yapmak bugün için mümkün gözükmeyecek. Çevre ve 
şehircilik alanındaki beklentiler artık bir başka bahara kaldı. 
 
Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanrıkulu. 
 
Kapanma Saati: 17.08 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.21 

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ 
KÂTİP ÜYELER: Özcan PURÇU (İzmir), Sema KIRCI (Balıkesir) 

 
BAŞKAN - Şimdi sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı'da. Buyurun Sayın Bakan. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) Süreniz yirmi beş dakikadır. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI FATMA GÜLDEMET SARI (Adana) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği 
çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi sunacağım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev ve sorumluluk üstlenen Bakanlığımız, şehirlerimizin altyapısı 
sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
kapsamda, Bakanlığımızın temel görevleri, imar, çevre ve yapılaşmaya ilişkin mevzuatı hazırlamak, çevrenin 
korunması, iyileştirilmesi faaliyetlerini yürütmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, kentsel dönüşüm 
uygulamalarını yapmak, Türkiye ulusal coğrafi bilgi altyapısını kurmak, korunan alanlardaki iş ve eylemleri 
yürütmek, yerel yönetimlere rehberlik etmek, teknik ve mali destek sağlamak, altyapı projelerini yapmak veya 
yaptırmak, etkin ve kaliteli tapu ve kadastro hizmeti sunmak şeklinde belirlenmiştir… 
 
….. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sicillerini düzenli bir biçimde 
tutan taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleriyle tescil işlerini yapan ülkemizin kadastrosunu 
yaparak değişikliklerini takip eden, tapu planlarının yenilenmesi ve güncellenmesini sağlayan, bunlara ilişkin 
kontrol ve denetim hizmetlerini yürüten Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. Yılda 7 milyona yakın işlemle 20 
milyon vatandaşımıza tapu hizmeti sunan Genel Müdürlük, etkin ve kaliteli tapu kadastro hizmeti sunmak için 
çalışmalarına devam etmektedir. Tapu müdürlülerindeki elektronik arşiv çalışmaları kapsamında tapu 
müdürlüklerinin tamamında e-arşiv modülü kurulumları tamamlanmıştır. 
 
Yine, gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcıların talep etmesi hâlinde 
gayrimenkulün devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesini sağlayacak altyapı kurulmuş ve 
işletilmeye başlanmıştır. 
 
Ayrıca, tapu işlemlerinde sahte kimlik, imza taklit etme ve yerine dublör kullanma gibi birçok sahtecilik 
olaylarının önüne geçmek amacıyla biyometrik avuç içi kimlik doğrulama sistemlerini hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. 
 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI FATMA GÜLDEMET SARI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2016 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarından dolayı 
Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Başkanı ve üyelerine ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
 
 
  



 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
26. Dönem 2. Yasama Yılı 
37. Birleşim 
11 Aralık 2016 Pazar 
 
 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 11.07 

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) 

 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37'nci Birleşimini açıyorum. 
 
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 
 
Program uyarınca bugün altıncı tur görüşmelerini yapacağız. 
 
Altıncı turda Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 
üniversiteler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesin hesapları yer 
almaktadır. 
 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Balta. 
 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına son konuşmacı, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu. 
 
Buyurun Sayın Dedeoğlu. 
 
AK PARTİ GRUBU ADINA SAMİ DEDEOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesi üzerine konuşmak üzere AK PARTİ Grubu adına söz almış 
bulunmaktayım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 
 
….. 
 
Değerli milletvekilleri, yüz altmış dokuz yıllık geçmişe sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 22 bölge 
müdürlüğü, 970 tapu müdürlüğü ve 81 kadastro müdürlüğüyle ülkemize hizmet etmekte olup Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşumuzdur. 
 
2003'e kadar bir türlü bitirilemeyen kadastro hizmetleri iktidarımız döneminde bitirilme seviyesine gelmiştir. 
Kadastro çalışmalarının bitirilmesi ve uyguladığımız yöntemle, devlete olan maliyet azalarak yaklaşık 170 
milyon TL tasarruf sağlanırken, Hazineye de yıllık ortalama 140 milyon TL harç ve vergi geliri elde edilmiştir. 
 
Değerli milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, teknolojiyi de kullanarak vatandaşlarımıza pek 
çok kolaylık sağlamıştır. İpotek ve terkin işlemleri elektronik ortamda yapılmaya başlanmış olup, terkin harçları 
ve diğer tüm harçları vatandaşlarımız tapu müdürlüğüne gelmeden yapabilir hâle gelmiştir. Yine, teknolojiyi 
kullanarak e-devlet uygulamalarını hayata geçirmiş, vatandaşlarımız e-devlet şifresiyle taşınmazların hem tapu 
kayıtlarına hem de kadastro verilerine oturduğu yerden ulaşır hâle gelmiştir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde, tapu takas uygulamalarıyla güvenli bir şekilde el değiştirmesi ve kayıt 
altına alınması sağlanmıştır. Bunların hepsi AK PARTİ iktidarında olmuştur. 
 
Türkiye genelinde, tapu ve kadastro hizmetlerinde vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet oranı yüzde 97,5'tur; 
seçim bölgem Kayseri'de bu memnuniyet oranının daha da yüksek olduğu görülmektedir. 
 



….. 
 
Sözlerime son verirken 2017 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
 
Birleşime otuz dakika ara veriyorum. 
 
Kapanma Saati: 13.51 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.29 

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) 

 
BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına son söz İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'na aittir. 
 
Buyurun Sayın Tanrıkulu. 
 
Süreniz yirmi dakikadır. 
 
MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçeleri üzerinde Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. 
 
Değerli milletvekilleri, yıllık bütçeler, iktidarların vizyonunu, bir yıl içinde atacağı adımları, tercih edeceği 
politikaları ve ekonomik seçenekleri göstermektedir. Bu bakımdan, başarılı bütçeler, geçmiş dönemlerin 
sonuçlarından teknik olarak ve gerçekçi bir şekilde faydalanarak ileriye yönelik tutarlı tahminler yaparlar. Bu 
nedenle, bütçeler düzenlenirken öncelikle de bakılması gereken yer mevcut durumdur, bir tespit çalışmasıdır. 
Görülmektedir ki tıpkı öncekilerde olduğu gibi, 2017 yılı bütçesi gerek içeriği gerekse de amaçları yönünden hiç 
de umut verici değildir. 2017 yılı bütçesinin milletimizin refahı adına belirgin bir hedefi ve önceliği bulunmayan, 
daha çok devlet çarkının mevcut hâlinin döndürülebilmesine yönelik olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu 
kapsamda da bu yılın bütçesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yıllık enflasyon oranında bir miktar, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne de hemen hemen yıllık enflasyon artışının biraz altında kalan miktar ödenek 
olarak ayrılmıştır. Milletin emaneti olan bütçe bu şekliyle maalesef emanet şuurunu kaybetmiştir. Geçtiğimiz 
yılların bütçelerinde olduğu gibi gene Bakanlığın, bütçesinde hem merkezî yönetim bütçesi hem özel hesap hem 
de döner sermaye bulundurduğunu ve yine bütçesini bu sene de yeteri kadar artırabilme başarısını maalesef 
gösteremediğini de görüyoruz. Her yıl bu kürsüden defalarca söylediğimiz üzere, gene 2002'den öncesine 
takılanlara da bir kez daha belirtmek üzere, öngörülen rakamlar 2017'de ülkemizin çevre ve şehircilik alanında 
ihtiyacı olan hizmetleri de sunamayacağa benziyor. 
 
….. 
 
Sayın milletvekilleri, şimdi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili birkaç bahse değinmek istiyorum. Ama 
ilginç olan şu: Şimdi, biraz önce de söylendi, yüz altmış dokuz yıldır hizmet veren, 18 bin personeli olan bu 
saygıdeğer Genel Müdürlük hâlen vekâletle yönetiliyor ve bu Genel Müdürlük içerisinde gerek hukuk 
müşavirliği gerekse iç denetçilik gibi görevler normun altında kadrolarla tutuluyor ve kamunun üst yönetimi 
maalesef siyasetin de altında eziliyor. 
 
Şimdi, ilginç olan bir başka konu, ultralüks Bakanlık binaları yapıyorsunuz. Eskişehir yoluna çıktığımız zaman 
sağlı sollu bu binaları görüyoruz; muhteşem yapılar ancak her nedense tüm Türkiye çapında tapu 
müdürlüklerinin çoğunluğuna kira ödeniyor, ki en önemli kurumlardan birisi. 2015 işlem hacmine baktığımız 
zaman… 
 
TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Adliyelerde de yapıyorlar. 
 
AHMET KENAN TANRIKULU (Devamla) - Doğru, adliyelerin de aynı şekilde olduğunu belirtiyorlar. 
 



2015 yılında tapulardaki işlem hacmi yüzde 5,7 artmış. "Bu nedir?" denebilir. Yüzde 5,7'nin manası şu: 7 milyon 
işlemin üstünde çalışılıyor değerli milletvekilleri. 
 
Şimdi, on dört yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 8 tane bakan gelmiş geçmiş -saygıdeğer bir başka bakan da 
şu anda oturuyor- ancak sorunlar çözülememiş. Bu sorunların üstesinden gelebilecek bütçeler dahi Genel 
Kurulumuza maalesef indirilememiş. Onun için, biz şunu söylüyoruz: Görev yaptığınız süre boyunca modern, 
kalıcı bir uygulama, bir değer, bir saygı bırakabilmek büyük bir onur olabilecekken sorunlara sadece göz 
yumarak, gelip geçici birtakım usullerle çözmeye çalışmak ve onları ranta bel bağlayarak götürmek uygun bir 
tercih olmasa gerek diyoruz kamu yönetimi adına ve bu düşüncelerle Genel Kurulumuzu tekrar saygıyla 
selamlıyoruz. 
 
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu. 
 
… 
 
ORHAN DELİGÖZ (Devamla) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız toplam 6,5 milyon konutun dönüştürülmesini 
hedeflemektedir. Sadece güneydoğuda 35 bin konut yapmak üzeredir. Ayrıca ülkemizde kadastro çalışmalarımız 
tamamlanmış olup tapu işlemleri Almanya'dan bile yapılmaktadır. Bu, dünyada bir ilktir arkadaşlar, başka bir 
örneği de yoktur. Tapu ve Kadastro çok az sayıda çalışanıyla bunu yapabilmektedir, acilen personel ihtiyacı 
vardır ve döner sermayeden de katkı payı almamaktadırlar Sayın Bakanım. Tapu Kadastro çalışanlarına döner 
sermayeden katkı istiyoruz. 
 
Kapanma Saati: 17.28 
 
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.58 

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) 

 
BAŞKAN - Şimdi söz sırası Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye aittir. 
 
Buyurun Sayın Özhaseki. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
 
Sayın Bakanım, sizin de süreniz on yedi dakikadır. 
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ (Kayseri) - Değerli Başkan, çok kıymetli 
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Bugün burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği 
çalışmalar hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım. Bilgileri verirken bir taraftan da yapılan eleştirilere bir nebze 
de olsa cevap mahiyetinde değinmeye çalışacağım. Aynı zamanda, vereceğim bu bilgiler bizim on dört yıllık AK 
PARTİ iktidarının çevre ve şehircilik alanında yapmış oldukları işlerin bir özeti mahiyetinde de olacaktır. 
 
Çevre bölümünden başlayacak olursak…  
 
….. 
 
 
 
(Bakanın konuşmasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne değinmediği görülmektedir) 
 
Kapanma Saati: 19.44 
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.23 

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Emre KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) 

 
 



 
BAŞKAN - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Bölümleri okutuyorum: 
 
27.75) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi 
 
ÖDENEK CETVELİ 
Kodu Açıklama (TL) 
01 Genel Kamu Hizmetleri 919.281.000 
BAŞKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
02 Savunma Hizmetleri 201.000 
 
BAŞKAN - Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
 
GENEL TOPLAM 919.482.000 
 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
 
BAŞKAN - (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum: 
 
(A) CETVELİ 
(TL) 
Toplam Ödenek 980.904.864,41 
Bütçe Gideri 932.588.724,61 
Ödenek Üstü Gider 119.125,69 
İptal Edilen Ödenek 8.682.243,57 
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek 39.753.021,92 
 
BAŞKAN - (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir 
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