
HAZ�RAN 2006 9

ETK�NL�KLER�M�Z�

Odam�zca düzenlenen ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü (TKGM) ile  Uluslararas� Ölçmeciler Birli¤i
( FIG ) taraf�ndan desteklenen Kadastro Kongresi 22-
24 May�s 2006 tarihlerinde Maden Tetkik Araßt�rma
Gen. Müd. ( MTA / ANKARA ) Konferans Salonunda
yap�ld�. Tapu ve Kadastro Teßkilat�n�n kurulußunun
159 uncu kuruluß y�l� kutlamalar� haftas� içerisinde
gerçekleßtirilen Kadastro Kongresine; yerli ve yaban-
c� ülkelerden kamu kurum ve kurulußu temsilcileri,
akademisyenler, meslek çal�ßanlar�, farkl� meslek gu-
rubu üyeleri, ö¤renciler  olmak üzere 650 delege ka-
t�ld�.

Kongre sekreteri Levent ÖZMÜÞ taraf�ndan aç�l�ß� ya-
p�lan kongrenin aç�l�ß konußmalar�nda Kongre baßka-
n� Prof. Hüseyin ERKAN Tapu ve Kadastro hizmetleri
hakk�nda, dünü ve bugünü, olmas� gereken aç�l�mlar,
kadastronun di¤er alalar ile lißkileri ve yap�lmas� ge-
rekli çal�ßmalar hakk�nda bilgilendirme yapt�. Odam�z
Genel Baßkan� A. Fahri ÖZTEN aç�l�ß konußmas�nda
Harita ve Kadastro Mühendisli¤i e¤itimin baßlamas�
sürecindeki Tapu ve Kadastro Gen. Müd. nün katk�la-
r�, ülkemizdeki kadastro hizmetleri, odam�z�n çal�ßma-
lar�, yaklaß�k maliyetler, yasal mevzuat ve beklentiler
konular�na e¤ilirken TMMOB Baßkan� Mehmet SO-
ÚANCI kadastronun önemi, odam�z çal�ßmalar�,
TMMOB bileßenleri aras�nda bu çal�ßmalar�n�n gerek-
lili¤i ve ülkemiz in gündeminde olan sorunlar ve ücret-

li çal�ßan mühendis ve teknik elemanlar�n s�k�nt�lar�n�
dile getirdi. Aç�l�ß konußmalar�nda s�ras�yla daha son-
ra Milli Emlak Genel Müdürü �lyas ARLI, Devlet Su �ß-
leri Genel Müdürü  Prof. Dr. Veysel EROÚLU, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Dr. Necdet Poyraz ve SPK
baßkan� Dr. Do¤an CANSIZLAR birer konußma yapa-
rak Tapu Kadastro konusunun sadece harita ve ka-
dastro sektörünü de¤il tüm kurum ve kurulußlar� ilgi-
lendiren bir meslek alan� oldu¤unu, yaßanan s�k�nt�la-
r�, bilim ve teknolojideki gelißmelere paralel olarak
at�lmas� gereken ad�mlar� ifade ettiler.

Kadastro Kongresini aç�l�ß konußmalar�ndan sonra
FIG 7 inci Kadastro Komisyonu baßkan yard�mc�s� ta-
raf�ndan  �Dünyada ve Avrupa Birli¤inde Kadastro�
konulu aç�l�ß bildirgesinden sonra Bilim ve Teknoloji
Sergisi aç�l�ß� yap�ld�. Daha sonra program çerçeve-
sinde oturumlara geçildi. Kongrede, �Tapu ve Kadast-
ronun Dünü, Bugünü ve Yar�n��, �Taß�nmaz De¤erle-
me/Tapu Kadastro �lißkileri�, � Kent ve Bölge Planla-
ma, Kentsel Dönüßüm � Kadastro �lißkileri�, �Arazi
Yönetimi-Tapu Kadastro �lißkileri�, �Tapu Kadstro �
�mar Uygulamalar��, �Tapu Kadastro ve Teknolojik
Gelißme Örnekleri�, �Tapu Kadastroya Yarg� Yaklaß�-
m��, � Dünyada ve Türkiye�de Tapu ve Kadastro Aç�-
l�mlar��, �An�larda TKGM� baßl�kl� oturumlar ile �Türki-
ye Kadastrosu�  konulu bir panel gerçekleßtirildi. 

Kongreye ilißkin aç�l�ß konußmalar�, sunulan bildiriler,
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�..herkes mülkiyet ve miras haklar�na sahiptir� hük-
müdür. Bu hak modern toplumlar�n anayasalar�nda,
onlar� köle toplumlardan farkl� k�lan en önemli bir ba-
¤�ms�zl�k hakk�d�r. Dünyada son yüzy�llarda topra¤a
ve kadastroya bak�ß�n önemli ölçüde de¤ißti¤ini gör-
mekteyiz. Önce zenginlik arac� olarak görülen toprak,
ard�ndan ticari bir mal ve daha sonra ise ço¤almayan
k�t bir toplumsal kaynak olarak karß�m�za ç�kmakta-
d�r. Kadastro basit mülkiyet kay�tlar�ndan mali araçla-
ra dönüßmüß, taß�nmaz piyasalar� ile planlaman�n te-
mel unsuru haline gelmißtir. 

Günümüzde ise kadastro dünya ülkelerince yeniden
tasarlanmaktad�r. Kadastro; arazi ve arsalara ilißkin
bilgileri, hukukun, kamu yönetiminin, toplumsal, kül-
türel, genel ekonominin ve bilimsel araßt�rmalar�n ge-
reksinim duydu¤u biçimde tespit eden ve gösteren bir
kamu hizmeti olarak tan�mlanmaktad�r.

Ülkemizde 1912 y�l�ndan itibaren kadastro çal�ßmala-
r� yap�la gelmektedir. Türk Medeni Kanunun hükümle-
rine uygun olarak taß�nmaz mallar�n mülkiyet haklar�
tesis edilmekte ve kadastral haritalar� yap�lmaktad�r.
Devletin sorumlulu¤u alt�nda olan modern tapu sicili
olußturulmaktad�r. Tüm bu ißlemlerin baß�ndan sonu-
na kadar geçen süreçlerdeki en hassas sorumluluklar
hiç ßüphesiz ki harita ve kadastro mühendislerine ait-
tir. Bu sorumluluk bilinci ile gerek kamuda ve gerek-
se özel sektörde meslek çal�ßanlar�m�z ola¤anüstü bir
gayretle ülkemiz kadastrosunu tamamlama u¤raß�n-
dad�rlar. 

Unutmayal�m ki, harita ve kadastro mühendisleri sa-
dece ölçüm ißlerinden sorumlu bir teknik eleman de-
¤il, ayn� zamanda vatandaß�n devlete ve devletin va-

sorular ve yan�tlar ile panel ve kongre sonuç bildirge-
si bas�m� yap�lacak kongre kitab�nda yer alacakt�r. 

Kongremizin  aç�l�ß�nda konußma yapan Odam�z Ge-
nel Baßkan� A. Fahri ÖZTEN ßunlar� söyledi:

�Say�n SPK baßkan�m, Genel Müdürlerim, TMMOB
Baßkan�m ve Oda Temsilcisi arkadaßlar�m, de¤erli
delegeler, sevgili meslektaßlar�m, bas�n�n de¤erli tem-
silcileri, KADASTRO Kongremize hoß geldiniz,

Sizleri harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� Yönetim
Kurulu ad�na sayg� ve sevgi ile selamlamak istiyorum..

Tapu ve Kadastro Teßkilat�n�n kurulußunun 159 uncu
y�l�n� kutluyor, ülkemiz ad�na baßar�l� çal�ßmalar�n de-
vam�n� diliyorum. Kongremizin kutlama etkinlikleri
çerçevesinde yap�lmas�nda özverili katk� ve destekle-
rinden dolay� baßta say�n B�B Faruk Naf�z ÖZAK olmak
üzere TKGM yetkililerine teßekkür ediyorum. 

Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisli¤i e¤itimi
1949 y�l�nda bugünkü ismiyle Y�ld�z Teknik Üniversite-
sinde TKGM nün girißimleri ile baßlam�ßt�r. Bu gün Ta-
pu Ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünde 1000 in üzerin-
de Harita ve Kadastro Müh. görev yapmaktad�r. Bölü-
mümüzün aç�lmas�nda önemli katk�lar� olan dönemin
TKGM say�n Mümtaz TARHAN ile bölümümüzün kuru-
cu ö¤retim elemanlar� de¤erli hocalar�m�z say�n
Prof.Dr. Ekrem ULSOY, Prof.Dr. Macit ERBUDAK,
Prof.Dr. Burhanettin TANSUÚ� u sayg� ile an�yoruz.

De¤erli konuklar,

Mülkiyet kavram�, tarihte insanl�¤�n üretime geçti¤i
andan itibaren gündeme gelen, gündemde kalan bir
konu olmußtur. Ülkemizde mülkiyetin temel yasal da-
yana¤�, Anayasam�z�n 35 inci maddesinde yar alan
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tandaßa olan karß�l�kl� güveni tesis eden yaz�l� belge-
nin, yani tapunun da teminatç�s�d�r. Dolay�s�yla mes-
le¤imiz bu alan� ile de �sosyal bir mühendislik� olarak
nitelendirilmelidir. 

Odam�z�n, kuruluß tarihi olan 1954 y�l�ndan itibaren
çal�ßmalar� aras�ndaki en önemli konular�n baß�nda �
Tapu ve Kadastro � gelmektedir. 1960 y�lar�ndan gü-
nümüze bu konuda gerek bakanl�k düzeyinde ve ge-
rekse kendi kurumsal yap�s� içerinde bir çok çal�ßma
yap�larak üretilen projelere katk� verilmißtir.

2002 y�l�nda Odam�zca gerçekleßtirilen �Mesleki
sorunlar ve gelece¤i yönelik politikalar�n belirlen-
mesi�ne ilißkin kurultay�n çözüm ve eylem plan�nda;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünün Yeniden
Yap�land�r�lmas�, Kadastro Kanunu ile ilgili birincil ve
ikincil mevzuatta yap�lacak de¤ißikliklerin gündeme
al�nmas� vurgulanm�ßt�r.

Bu çerçevede ;Uluslararas� Haritac�lar Birli¤inin Ka-
dastro Komisyonunca haz�rlanan � Kadastro 2014
gelecekte kadastral sistem için bir vizyon � raporu-
nun bas�m� yap�larak ilgili kurumlara iletilmißtir. 

Dünya ülkelerindeki gelißmeler, bilgi teknolojisindeki
h�zl� ilerleyiß, mülkiyet dokusu ve bilgi sistemindeki
kadastronun yeri ve di¤er gelißmeler dikkate al�narak
2003 y�l�nda Odam�zca � Kadastro 2023 Gelece¤in
Kadastrosu� raporu haz�rlanm�ßt�r. Raporumuz, baß-
ta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü olmak üzere
TMMOB ve oda bileßenleri ile Üniversiteler ve Kurum
ve kurulußlara iletilmißtir.

Baßbakanl�k �dareyi Gelißtirme Baßkanl�¤� bünyesinde
olußturulan çal�ßma gurubuna odam�z kat�lm�ß ve Ta-
pu ve Kadastro Teßkilat�n�n yeniden yap�land�r�lmas�
konusunda, Odam�z raporlar�na dayal� olarak kuru-
mun yeni yüzy�lda bilißim teknolojisindeki yeri ve ko-

numu, teßkilat yap�s�, çal�ßanlar�n yetki ve sorumlu-
luklar� vb. konularda görüß ve önerilerini sunmußtur.

2005 y�l�nda 3402 Kadastro Kanununda de¤ißiklik ya-
p�lmas� ile özellikle mekansal bilgi sisteminin alt yap�-
s�n�n olußturulmas�, orman kadastrosuna ilißkin so-
runlar�n çözümü ve yenileme çal�ßmalar�n�n günde-
me gelmesi hususlar�nda Odam�zca bu çal�ßmalara
da katk� ve destek verilmißtir. Yine temmuz 2005 ta-
rihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü ile ortak
bir çal�ßma ile ç�kart�lan �Lisansl� Harita kadastro
mühendisleri ve bürolar�� kanunu yeni dönem çal�ß-
malarda sektörümüzde yeni aç�l�mlar sa¤layaca¤�
aç�kt�r. e- Dönüßüm Türkiye Projesi- Eylem Plan� 47
ve Eylem Plan� 36. madde kapsam�nda Türkiye Ulusal
Co¤rafi Bilgi Sistemi Olußturmaya Yönelik Altyap� Ha-
z�rl�k çal�ßmalar�na etkin kat�l�m sa¤lanm�ßt�r.

Bugün kentlerimizin sa¤l�kl� bir ßekilde planlanabilme-
si, çevrenin yaßan�labilir halde düzenlenmesi, do¤al
kaynaklar�n yönetimi, ekonomik anlamda vergi kay�p-
lar�n�n önlenmesi, tar�m politikalar�n�n gelißtirilmesi,
orman, mera, k�y� ve benzeri alanlar�n etkin kullan�m�,
her türlü kamulaßt�rma ve altyap� hizmetlerinin sa¤-
lanmas�, topraklar�m�z�n verimli kullan�lmas�, ulusal
güvenlik aç�s�ndan yabanc�lar�n toprak edinimlerinin
gerçekçi bir ßekilde izlenmesi, kent ve co¤rafi bilgi
sistemlerinin kurulmas� ve yaßat�lmas� için ve e- dev-
let projesinin hayata geçirilmesi dahil tüm bu ißlevle-
rin gerçekleßmesinde öncelikle kadastroya gereksi-
nim oldu¤u tart�ßmas�zd�r.

Bununla birlikte; 2005 y�l�nda Tapu Kanununda 5444
say�l� yasa ile yap�lan de¤ißiklikler ile idarelerimize ve
TKGM ne büyük görev ve sorumluluk vermektedir.
Yasa ile � Yabanc� uyruklu gerçek kißiler ile yaban-
c� ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlar�na göre ku-
rulan tüzel kißili¤e sahip ticaret ßirketlerinin: sula-
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ma, enerji, tar�m, maden, sit, inanç ve kültürel özel-
likleri nedeniyle korunmas� gereken alanlar, özel
koruma alanlar� ile flora ve fauna özelli¤i nedeniyle
korunmas� gereken hassas alanlarda ve stratejik
yerlerde kamu yarar� ve ülke güvenli¤i bak�m�ndan
taß�nmaz ve s�n�rl� ayni hak edinemeyecekleri alan-
lar�, ilgili kamu kurum ve kurulußlar�n�n tescile esas
koordinatl� harita ve planlar� içeren teklifi üzerine
belirlemeye ve yabanc� uyruklu gerçek kißilerin il
baz�nda edinebilecekleri taß�nmazlar�n,�tespitine
bakanlar kurulu yetkilidir�. denilmektedir. Burada
ifade edilen sat�ß� yap�lamayacak alanlar için ilgili ku-
rumlar�n TKGM ne Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bil-
gileri Üretim Yönetmeli¤i çerçevesinde ulusal ve ulus-
lararas� standartlara uygun verileri sunmas� zorunlu-
luk olup, bu ißleyißin gerçekleßmesi halinde de yasa-
da belirtilen k�s�tlama ile ilgili koßullar�n yerine getiril-
mesi olanakl� olacakt�r. Aksi halde yasada belirtilen
koßullara ayk�r� ißlem yap�lmas� gündeme gelecektir.

Tapu ve Kadastronun yeniden yap�land�r�lmas� çal�ß-
mas�n�n, baßlang�çta uygulaman�n temel içeri¤i ola-
rak yerel ve merkezi idare ile birlikte tüm kurumlar
aras�nda görüß birlikteli¤inin yarat�lmas�, daha sonra
modelin ulusal düzeyde olußturulmas� ve bunun ulus-
lararas� standartlar temelinde gerçekleßtirilen model-
leme çal�ßmalar� ile yürütülmesi gerekmektedir. Mo-
delde Kadastronun sonsuzlu¤u, bitmeyece¤i, çok
amaçl� ve yaßayan bir kadastronun yarat�lmas� kaç�-
n�lmazd�r. Daha kurumsallaßm�ß ve araßt�ran, gelißti-
ren ve uygulayan, daha ça¤daß normlarda, modern
donan�ml�, bilgi ça¤�na yaraß�r, siyaseten ba¤�ms�z ve
as�rl�k tecrübesini di¤er ülkelerle paylaßan, dünya ül-
keleri ile daha çok iletißim içerinde olan bir kurumsal
yeniden yap�lanmaya gereksinim vard�r.

Tapu ve Kadastro�nun hizmet sat�n almas�nda, yap�-
lan çal�ßmalar ile mülkiyetin kurulmas�, korunmas�,
de¤ißikliklerin izlenmesi ve denetlenmesi konular�nda
ihale süreçlerinin birlikte de¤erlendirilmesi gerekti¤i
aç�kt�r. Sa¤l�kl� ve nitelikli bir sonucun al�nabilmesi
için belirli bir h�z�n üzerine ç�k�lmamas� önem taß�-
maktad�r. Bununla birlikte üretilen hizmetin tapu ve
kadastro özelli¤i ve inceli¤i, çal�ßma koßullar� ve nite-
likli eleman özelli¤i dikkate al�nd�¤�nda ihaleye esas
yaklaß�k maliyetlerin gerçe¤i yans�tacak ßekilde belir-

lenmesi ciddi bir olgu olarak karß�m�za ç�kmaktad�r.
Yap�lan ihalelerde ise yaklaß�k maliyetlerin düßük ol-
du¤u tart�ß�lmakta ve sektörümüzde s�k�nt�lar�n ya-
ßand�¤� görülmektedir.

Bugüne de¤in üretilen tapu ve kadastro bilgi ve bel-
gelerinin bilgi sistemlerine altl�k olußturabilmesi için
2/3 nin yenilenmesi gerekmektedir. Kadastronun
önündeki bu hizmet hem idare aç�s�ndan hem de sek-
törümüz aç�s�ndan de¤erlendirilmeli, merkezi idare ve
yerel yönetimlerin gereksinimleri de göz önünde tutu-
larak programlanmal�d�r.

Bütün bu tespitler, gelißmeler ve gereksinimler çerçe-
vesinde bu kongrenin yap�lmas� zorunlulu¤u ortaya
ç�km�ß olup, kurultay program�n�n olußturulmas�n da
bu yap� esas al�nm�ßt�r. Sunulacak bildiriler, tart�ßma-
larda öne ç�kacak görüß ve öneriler de¤erlendirerek
Tapu ve Kadastronun yeniden yap�lanmas� modeline
ilißkin odam�z görüßü ve raporu daha geniß bir bak�ß
aç�s� ile olußturulacakt�r. 

Kadastro Kongremizin yap�lmas�nda, eme¤i geçen,
destekleyen ve katk� veren tüm kißi, kurum ve kuru-
lußlara HKMO yönetim kurulu ad�na teßekkürü borç
biliyoruz.

Kongremizin baßar�l� geçmesini dilerken, ülkemize,
mesle¤imize ve di¤er meslek disiplinlerine yararl� ola-
ca¤�na inanc�m�z tamd�r. 

De¤erli konuklar

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� olarak geçen
hafta Dan�ßtay�a yap�lan sald�r�y�, demokrasiye, bar�-
ßa, hukukun üstünlü¤üne ve laik Cumhuriyete yap�lan
bir sald�r� olarak de¤erlendiriyoruz ; ve nefretle k�na-
d�¤�m�z� belirtmek istiyorum. teßekkür ederim. Sayg�-
lar�m�zla��
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Amaç

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�, kurumsal bilinç-
le ülke ve toplum yarar�n� göz önüne alarak, Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlü¤ünün deste¤iyle; geniß kat�l�ml� bir platform olußtu-
rarak, çeßitli kamu kurum ve kurulußlar�, üniversiteler, meslek
odalar�, sivil toplum kurulußlar� ve özel sektör temsilcilerinin kat�-
l�m�yla kadastro konusunda nelerin yap�lmas� gerekti¤ini tart�ß-
mak, uygulamalara ve yeniden yap�lanmaya yönelik görüß ve öne-
rileri olußturabilmek amac�yla 22 � 24 May�s 2006 tarihleri ara-
s�nda, Ankara�da �Kadastro Kongresi 2006�y� düzenlemißtir.
Kongre 550 delege ve 100 konuk, toplam 650 kat�l�mc�yla ger-
çekleßtirilmißtir.

Aç�l�ß oturumunda Kongre Baßkan� Sn. Prof. Hüseyin ERKAN,
HKMO Genel Baßkan� Sn. Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB Genel Baßka-
n� Sn. Mehmet SOÚANCI, Milli Emlak Genel Müdürü Sn. �lyas AR-
LI, DS� Genel Müdürü Sn. Prof.Dr. Veysel EROÚLU, TKGM Genel
Müdürü Sn. Dr. Necdet POYRAZ, SPK Baßkan� Sn. Doç.Dr.Do¤an
CANSIZLAR konußmalar�yla Kongreye katk� vermißlerdir.

Kadastro konulu panelde Adalet ve Kalk�nma Partisi Milletvekili
Sn.Prof. Dr. Mustafa ILICALI ile Cumhuriyet Halk Partisi Milletve-
kili Sn.Orhan SÜR görüß ve önerilerini sunmußlard�r.

Kongreye Uluslararas� Ölçmeciler Birli¤i (FIG) 7 inci Komisyon
�kinci Baßkan�, �sviçre Kadastro Genel Müdürlü¤ü temsilcisi, Hol-
landa Kadastro Genel Müdürlü¤ü temsilcisi, �ngiltere�den Arazi
De¤erleme uzman�, Almanya�dan Arazi Yönetimi uzman� ile Azer-
baycan�dan Kadastro konusunda uzman birer kißi konußmac� ola-
rak kat�lm�ßlard�r.

Kongrede 9 sunumlu oturum, 1 Tapu Kadastro Eski Genel Müdür-
lerinin An�lar� Oturumu, 1 Panel Tart�ßma ve Kapan�ß Oturumu ol-
mak üzere toplam 12 oturum yap�lm�ßt�r. Kongrede;

� Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü Dünü, Bugünü ve Yar�n�
� Taß�nmaz De¤erleme ve Tapu Kadastro �lißkileri
� Kent ve Bölge Planlama, Kentsel Dönüßüm-Kadastro �lißkileri
� Fiziki ve Kentsel Planlama-Tapu ve Kadastro �lißkileri
� Arazi Yönetimi-Tapu ve Kadastro �lißkileri
� Tapu Kadastro-�mar Uygulamalar�
� Tapu Kadastro ve Teknolojik Gelißme Örnekleri
� Tapu Kadastro�ya Yarg� Yaklaß�m�
� Dünya�da ve Türkiye�de Tapu Kadastro Aç�l�mlar�

konular�nda 38 adet bildiri sunulmußtur. 

Bir Bütünün Ayr�lmaz
�ki Parças�: Tapu ve Kadastro

Uluslararas� Ölçmeciler Birli¤i (FIG) Kadastro Komisyonu �kinci
Baßkan�n ifadesi ile tapu ve kadastro faaliyetlerinin tek bir çat� al-
t�nda yürütülmesi, gerek fonksiyonel içerikleri ve gerekse elektro-
nik yönetime sa¤layacaklar� katk�lar yönüyle art�k bir zorunluluk-
tur. FIG�e ba¤l� tüm ülkelere bu yap� önerilmektedir. Türkiye�de
uygulanan tapu  kadastro birlikteli¤i bu yönüyle di¤er ülkelere ör-
nek olacak bir yap�dad�r. 

Kadastro: Toplumsal bir varl�k

T.C. Anayasa Mahkemesi yorumuyla;

�Türkiye kadastrosu, ülke ça¤daß kimli¤inin bir simgesi, taß�nmaz
yüzölçümlerinin kesin ve gerçek tan�m�, imar�n ve mekana ilißkin dü-
zenlemelerin ilk koßulu, arazi �slah�n�n tek arac�, taß�nmazlar�n vergi-
lendirmesinde devletin dayand�¤� büyük kuvvet, ulusal dayan�ßmay�
bozan etkenleri ortadan kald�ran toplumsal bir varl�k, taß�nmazlarla
ilgili yat�r�mlar�n en güvenli koruyucusudur.� 

Günümüzde �kadastro: toprak insan ilißkilerini modelleyen bir bil-
gi sistemi olarak tan�mlanmaktad�r.� Kadastro ile ; Türk Medeni
Kanununun öngördü¤ü modern tapu sicili kurularak, mülkiyetin
belirlenmesi, ihtilaflar�n giderilmesi, vergi kay�plar�n�n önlenmesi,
düzenli kentleßmenin sa¤lanmas�, sa¤lam taß�nmaz yat�r�m orta-
m�n�n olußturulmas�, �ißleyen bir arazi kay�t sistemi�nin kurulma-
s�, e-Devlet, Mekansal Bilgi Sistemlerinin altl�¤�n�n olußturulmas�,
kamusal hizmetlerin toprak ve mülkiyetle ilgili yasal altyap�s�n�n
olußturulmas� (K�rsal ve Kentsel Kalk�nma, yol, baraj, sulama, ka-
mulaßt�rma, arazi düzenlemeleri v.b.) sa¤lanmaktad�r.

Mahkemeler�

Milli Emlak Genel Müdürlü¤ü�ndeki 800 bin davan�n ço¤unlu¤u
mülkiyet/kadastro davas�d�r. Davalar�n süresi 50 y�l� aßmaktad�r.

Proje baz�nda h�zl� çözümler
Ülkemizde bugüne kadar, kentsel alanlarda, mahalle baz�nda
%97, k�rsal alanlarda ise  köy baz�nda %71 ilk tesis kadastrosu
gerçekleßtirilmißtir. Türkiye�de tapuda kay�tl� 55 milyon parsel
mevcuttur. Bunlar�n %23�ünün kadastrosu yap�lmam�ßt�r. Kadast-
rosu yap�lan köy ve mahallelere ait yaklaß�k 485 bin pafta üretil-
mißtir.

Mevcut tapu ve kadastronun yeni teknik ve teknolojilere uygun,
güncel, güvenilir duruma getirilmesi için yaklaß�k 2/3 ünün yeni-
lenmesi gereklidir. Bu yenileme için yaklaß�k 1 milyar dolar kay-
na¤a gereksinim vard�r. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü bilgi teknolojileri deste¤inde
geniß aç�l�m sa¤layarak önemli projeler yürütmektedir. Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB�S), Sabit GPS �stasyonlar�, Kuruluß
Kadastrosunun tamamlanmas�, Tapu Arßivinde mevcut ve üç k�ta-
ya hitap eden Osmanl�ca tapu kay�tlar�n�n say�sal ortama aktar�la-
rak otomasyonun sa¤lanmas� (TARB�S), Türkiye Ulusal Co¤rafi Bil-
gi Sistemi (TUCBS) altyap�s�na yönelik strateji ve politika dokü-
man� haz�rlanmas�, projelerden baz�lar�d�r.

Bu çal�ßmalar�n paralelinde TKGM�ce mevzuat anlam�nda da
önemli ad�mlar at�lm�ßt�r. 3402 say�l� Kadastro Kanunu de¤ißikli¤i
ve Lisansl� Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolar� Kanunu
bunlar�n baßl�calar�d�r. 

e-Devletin omurgas�...

Halen tüm dünyada oldu¤u gibi, Türkiye�de de co¤rafi (mekân-
sal/konumsal) bilgiye olan ihtiyaç günden güne artmakta, bu ih-
tiyaca paralel olarak farkl� kurum ve kurulußlar taraf�ndan, farkl�

KADASTRO KONGRES� SONUÇ B�LD�RGES� 
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kaynaklardan, farkl� yöntemlerle, farkl� kalitede konumsal bilgi
üretimi yap�lmaktad�r. Ancak, bu üretim sürecinde, bilgi üreten
kurum/kurulußlar, gerek üretimde gerekse kalitede önceli¤i do-
¤al olarak, kanunlarla kendilerine verilen sorumluluk alan�na ver-
mektedirler. Yap�lan bu uygulamayla ba¤lant�l� olarak, co¤rafi bil-
gi üretimi ve paylaß�m� konusunda, ulusal düzeyde eßgüdüm sa¤-
layacak teknik ve idari alt yap� olmad�¤�ndan, üretilen bu co¤rafi
bilgilerin kalitesi her kullan�c� için farkl� nitelikte, farkl� standartlar-
da olabilmekte; sonuç olarak tekrarl� üretimler nedeniyle ulusal
ißgücü, zaman ve para israf� kaç�n�lmaz olmaktad�r. 

Ayr�ca, bir yandan bu üretimler devam ederken, di¤er yandan ka-
litesi ve standartlar� farkl� bu verilerin ne derece etkin kullan�ld�¤�
ve bu veriler kullan�larak al�nan kararlar�n da ne derece do¤ru ol-
du¤u konular�nda belirsizlik ortaya ç�kmaktad�r. Bu ve benzeri ne-
denlerle olußan belirsizlikleri ortadan kald�rarak tek tan�ml� bilgi-
ye erißim ve sorgulama yapabilmek amac�yla K�sa Dönem Eylem
Planlar�yla baßlay�p Kamu Yönetiminin Modernizasyonu ile devam
eden �Türkiye Ulusal Co¤rafi Bilgi Sistemi (TUCBS)� çal�ßmalar�
teknik, hukuksal ve idari yönüyle en k�sa sürede tamamlanmal�-
d�r. 

�potekli konut edindirimi
(Mortgage) sisteminin temeli:
Tapu Kadastro

Tapu Kadastro hizmetleri dünyan�n her yerinde kamu hizmeti ola-
rak üretilmektedir. �potekli konut edindirim sistemi (mortga-
ge)�nin temel altyap�s� do¤ru ve güncel tapu ve kadastro bilgileri-
dir. 

Tapu sigortas� 

Amerika Birleßik Devleri�ndeki kadastro sistemi, Türkiye�deki ka-
dastro sisteminden geridir. ABD�de Tapu devlet garantisi olmad�-
¤� için tapu sigortas� sözkonusudur. Oysa ülkemizde tapu devle-
tin garantisindedir. ABD�de oldu¤u gibi tapu sigortas� sisteminin
getirilmesi yanl�ßt�r. Tükiye�de Tapu  de¤il yapt�¤� ißlemlerden do¤-
rudan ve mirasç�lar� ile birlikte sorumlu olan Tapu Sicil Müdürlü-
¤ü çal�ßanlar� sigorta ettirilmelidir. 

�stanbul ile Hakkari ayn�
de¤erde mi?

�stanbul / Beylerbeyi Mahallesi Yal�boyu Caddesi, Ankara / Tuna-
l� Hilmi Caddesi ile Hakkari / Bulvar ve Cumhuriyet Caddesi ve
Hakkari / �stiklal Caddelerinin Emlak Vergisi Birim De¤eri 1200
YTL olarak belirlenmißtir.

Kadastronun bir baßka boyutu da taß�nmaz mallar�n gerçek de-
¤erlerinin belirlenmesidir. Kadastro sistemimizin planlama,  uygu-
lama, k�ymet takdiri gibi faaliyetler ile ba¤lant�l� ve koordineli bir
hale getirilmesi ve bu alanda daha da rasyonalleßtirilmesi ve en-
tegre olmas� yönünde zorunlu bir gereksinim vard�r. 

Taß�nmaz de¤erleme faaliyetleri, dinamik arazi idare sistemlerinin
en temel bileßenlerinden biridir. Bu faaliyetler birçok Avrupa ülke-
sinde tapu ve kadastro idareleri taraf�ndan yürütülmektedir. Bu
ba¤lamda, ülkemizdeki de¤erleme çal�ßmalar�n�n da yurt düzeyin-
de daha sa¤l�kl� bir yap�da yürütülebilmesi için, Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlü¤üne önemli görevler düßmektedir.

Kamulaßt�rmada, kentsel dönüßümde, imar uygulamalar�nda, em-
lak vergisinde, al�m sat�m ißlerinde önemi giderek artan �de¤er
kadastrosu� Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü görevleri aras�nda
ivedilikle yer almal�d�r. 

Kadastro Bilgi Sistemi:
Planlama ve uygulaman�n temeli

K�rsal alan, Kent ve Bölge Planlama ile imar uygulamalar�, Kentsel
Dönüßüm ve Arazi Toplulaßt�rmas�  konular�nda kal�c� bir çözüm
için Tapu Kadastro kay�t sisteminin güncellenerek bilgisayar orta-
m�na aktar�lmas� ve kadastro haritalar�n�n kay�tlar�n�n bilgisayar
yard�m�yla ölçeklendirilerek bas�ld�¤� bir bilgi sisteminin kurulma-
s� gerekli görünmektedir. 

Türkiye�de 18 kurum ve kurulußa imar plan� yapma yetkisi veril-
mißtir. Bu durum yani, fiziki planlama yetkilerinin ço¤alt�lmas� ile
mekanda bir parçalanma ortam� olußmußtur. Bu arada bilgi de
parçalanm�ßt�r. Co¤rafi Bilgi Sistemi fiziki mekanda yitirdi¤imiz
bütünlü¤ü, bilgi mekan�nda yakalayabilmek, söz konusu parçalan-
may� hafifletmek için, ßu anda ele al�nabilecek bir yöntemdir.

� Çok amaçl� kadastro bilgi sistemi ile planlaman�n girdi sorunu
çözümlenmeli, objektif plan kararlar� ile planlamada adalet ve
denetim, ßeffafl�k sa¤lanabilmelidir.

� Vergilendirme sisteminde, planlama sisteminde adaletin sa¤la-
nabilmesi için de¤ißen koßullara ba¤l� de¤ißen de¤erler izlen-
melidir. Bu parametreler aras�ndaki ilißkilerin modellenmesine
olanak sa¤layacak taß�nmaz de¤erleri çok amaçl� kadastro sis-
temlerinde yer almal�d�r.  

� Taß�nmaz de¤erleme sistemleri kurulmadan, buna ilißkin hu-
kuki düzenlemeler yap�lmadan kentsel dönüßüm düzenleme-
lerinden söz etmek mümkün de¤ildir.

� Da¤�n�k ve çok baßl� veri elde etme süreci TKGM eliyle standar-
dize edilerek makro ve mikro ölçeklerin gerektirdi¤i hassasi-
yette planlama çal�ßmalar�na altl�k olußturabilecek say�sal veri
tabanlar� olußturulmal�d�r.

� Farkl� ölçeklerde planlama çal�ßmalar�na altl�k olußturacak ka-
dastral veri taban� ülke, bölge, il, ilçe ve yerleßme (belediye)
düzeylerinde olußturularak, düzeyler aras�ndaki ilgilerin kurul-
du¤u bir sisteme kavußturulmal�d�r.

� Bilginin sürekli güncellenmesi sa¤lanmak üzere köy ve mahal-
le muhtarl�k birimine özel önem verilmeli, mevcut yap� bu an-
lamda gelißtirilmeli, optimum mahalle büyüklüklerine göre ma-
halle idari s�n�rlar� yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir.

Çok amaçl� kadastro yaklaß�m�

Kadastro 2023�de;
� Yaln�zca kißilerin de¤il kamunun taß�nmazlar�n� da güvence ve

denetim alt�na alan,
� Kamu ve toplum yarar�na bir mülkiyet anlay�ß�ndan kaynakla-

nan, 
� Ülkenin do¤al kaynaklar�n�n korunmas�n� ve uygun kullan�m�n�

amaçlayan, 
� Ülke-bölge ve kent ölçe¤inde planl� kalk�nmaya gerekli verileri
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kullan�ma ve ißlemeye haz�r bulunduran,
� Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgile-

ri kapsayan, 
� Teknolojik gelißmeleri jeodezi uygulamalar�na uyarlayan, 
� Ayr�nt�l� mekansal bilgi sistemlerinin kurulmas�na temel olan,

verilerin güncel tutulmas�n� ve sürekli ak�m�n� sa¤layan,
� Devingen (dinamik) ve sistemli bir süreç 

olarak tan�mlanan �çok amaçl� kadastro� ya öncelik verilmelidir.

Belediyelerde su, kanalizasyon, PTT hatlar� gibi yeralt�ndaki teknik
altyap� bilgileri kadastro sistemiyle uyumlu ayr� bir katmanda top-
lanmal�d�r. Bu bilgi katmanlar� Kadastro Kongresi 2006 afißindeki
kadastro adamda çok güzel ifade edilmißtir. DS�, TCK, TCDDY,
PTT, BOTAÞ, GAP, TAUGM, TEDAÞ, TÜGEM, Afet �ßleri ve benzer
di¤er idareler bu kadastro adam� olußturmal�, onunla birlikte pro-
je ve hizmetlerini yürütme görev ve sorumlulu¤unu yerine getir-
melidir. 

�mar Planlar�n�n ve Uygulamalar�n
Önkoßulu Kadastro

Fiziki planlama sürecinde, kadastro mecburiyeti yoktur. �mar
Kanunu ve Kadastro Kanununda kadastro ile imar plan�n�n be-
raberli¤inden söz edilmiß, ancak bu birliktelik bir zorunluluk
olarak tan�mlanmam�ßt�r. Yani kadastrosu olmayan bir alanda
imar plan� yap�labilmektedir. Oysa imar planlar�n�n uygulanabil-
mesi için kadastro önkoßuldur. 

Kültür ve Tabiat varl�klar�n�n tespit ve tescilinde kadastro 

Kültür ve Tabiat Varl�klar� aç�s�ndan dünyan�n en zengin ülkelerin-
den olan ülkemizde, bu varl�klar�n tespiti, tescili ve korunarak ge-
lecek kußaklara aktar�lmas� önemli bir görev olarak gündemimiz-
de yer almaktad�r.

Kültür ve tabiat varl�klar�n�n tespit ve tescili aßamas�nda yaßanan
sorunlar�n ortaya konulmas� ve sorunlar�n çözümünde kurumlar
aras� ißbirli¤i, teknolojideki gelißmelerden yararlan�larak kültür ve
tabiat varl�klar�n�n tespit ve tescilinin sa¤l�kl� bir biçimde yap�labil-
mesinin gereklili¤i, kültür ve tabiat varl�klar�n�n ulusal ve uluslara-
ras� standartlarda envanterinin ç�kar�larak, bilgi sistemi içerisinde
önemli bir veri olarak kullan�lmas�n�n sa¤lanmas�n�n önemi tart�ß-
mas�zd�r.

S�T alanlar�n�n s�n�rlar�n�n belirlenmesinde, haz�rlanan s�n�rland�r-
ma haritalar�n�n Tescile Tabi Harita ve Planlar Yönetmeli¤i ve Bü-
yük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i�ne uygun
olarak haz�rlanmas�n�n gerekli ve zorunlu oldu¤u belirtilerek, bu
konuda Kültür ve Turizm Bakanl�¤� ile Bay�nd�rl�k ve �skân Bakan-
l�¤� aras�nda ortak bir çal�ßma yürütülmesi gerekmektedir.

Çok Amaçl� Kadastro/
Yenileme/�kinci kadastro

Taß�nmaz pazar�nda, ülkemizde banker ve banka bat�klar� dönem-
leri yaßanm�ßt�r. Bu nedenle halk�m�z�n ve kamunun kaynaklar� ta-
lan edilmißtir. Þimdi de �mortgage� ipotekli konut edindirim sis-
temi bat�klar� yaßanmamas� için gereksinim duyulacak kentsel ta-
pu-kadastro bilgilerinin güncellenmesi ve sa¤l�kl� verilerin toplu-
ma sunulmas� büyük önem taß�maktad�r. Bu bilgi ve veriler Türki-

ye�de 3226 belediyeye yasalarla görev olarak verilen �Kent Bilgi
Sistemleri�nin de temel altl�¤�n� olußturacakt�r. Bu nedenle her ne
kadar kentsel alanlarda kadastronun tamamlanm�ß oldu¤u dikka-
te al�nsa da bu alanlarda acil bir çok amaçl� kadastro yenilemesi-
ne gidilmelidir. Belediyeler ve �l Özel �dareleri bu konuda kendi
gereksinimlerini ortaya koyacak çal�ßmalar� ve TKGM�den beklen-
tilerini stratejik planlar�nda mutlaka yer vermelidir. 

Mevcut Kadastronun 2/3�nün günümüz teknolojilerine uygun bi-
çimde yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye�nin �kuru-
luß kadastrosu� bitmek üzere iken, �yenileme� ve �çok amaçl�
kadastro� için gerekli haz�rl�klara baßlanmal�d�r. �mar Uygulama
ve Arazi toplulaßt�rma çal�ßmalar�, kadastronun yenilenmesi ve
güncel bilgi sistemi olußturulmas� aç�s�ndan önemli birer araçt�r.
Bu nedenle kadastronun güncellenmesi ve bilgi sistemi olußturul-
mas� programlar� ile kentsel alanlarda imar uygulama çal�ßmalar�
ve k�rsal alanlardaki arazi toplulaßt�rma çal�ßmalar� birbirleri ile eß-
güdüm içinde yürütülmelidir.

Kuruluß kadastrosu, yenileme ve çok amaçl� kadastro teknik ißle-
rinde hizmet üretmede, serbest çal�ßan Harita ve Kadastro Mü-
hendislerinin haz�r oldu¤u vurguland�.

Mevzuat enflasyonu 

Ülkemizde arsa ve arazi içerikli birçok yasa ve yönetmelik mev-
cuttur. Bu yasal da¤�n�kl�k arsa ve arazilerin sa¤l�kl� yönetimini en-
gelleyebilmektedir. Bu nedenle arsa ve araziye yönelik bir çerçe-
ve �arazi yasas�� anlay�ß�nda yeni bir yasal düzenlemeye gidilme-
lidir. 

�mar Mevzuat� ile ilgili yasalar da �mar Yasas� kapsam�nda bir bü-
tün olarak yeniden düzenlenmelidir.

Jeodezi ve Fotogrametri Enstitüsü

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Fotogrametri Enstitüsünün kurulmas�
teknoloji yönetimli birçok sorunun çözümünde yönlendirici ola-
cakt�r. Böylece ihtiyaç duyulan nitelikli ißgücü say�s� istenilen dü-
zeylere gelebilecektir. Bu konu �Ulaßt�rma Arazi Enstitüsünün Ku-
rulmas�na �lißkin Kanun Teklifi�ne eklenmelidir. 

Bütüncül proje yönetimi/ak�ll�
parsel/ak�ll� haritalar

Uluslararas� de¤ißim ve gelißmeler dikkate al�nd�¤�nda arazilerin
halk�n yarar�na ve demokratik planlama ilkelerine uygun planlan-
mas�, koruma/kullanma kararlar�na uygun yönetilebilmesi için
parsel tabanl� verilerin niteli¤i ve niceli¤i büyük önem arz etmek-
tedir. Bütünleßik bir arazi yönetimi, ulusal standartlara uygun ola-
rak bilgi ve verilerini üretmelidir. 

Son y�llardaki bilgi teknolojisindeki gelißmelere paralel olarak, ge-
lißtirilen TAKB�S, TUCBS, Harita Bilgi Bankas�, TARB�S, ARIP vb.
birçok proje bütüncül bir proje planlamas� anlay�ß�yla ele al�narak
modellenmeli ve proje da¤�n�kl�¤�n�n önüne geçilmelidir. 

Gelißen bilgi teknolojisine ba¤l� olarak, parsel tabanl� bilgi sistem-
leri araziye ait mülkiyet hakk�na ve k�s�tlar�na konu olacak her tür-
lü arazi nesnesini içerecek nitelikli veri tabanlar� biçiminde mo-
dellenerek, nitelikli veri üretimi,  kullan�m� ve paylaß�m� sa¤lana-
rak ak�ll� parseller, dönemi baßlat�lmal�d�r.
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Yabanc�lara mülk sat�ß�

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas� ülke topraklar�n�n yaban-
c�lara sat�ß�na karß�d�r. Toprak bir sanayi ürünü gibi üretilemeyen,
ço¤alt�lamayan do¤al bir varl�k k�t bir kaynakt�r. Topra¤�n yaban-
c�lara sat�ß� Türkiye�de halk�n topra¤a erißebilmesinin önünde en
büyük engeli  olußturacakt�r. 

Öncelikle ve ivedilikle Tapu Yasas�nda 5444 say�l� yasa ile yap�lan
de¤ißiklikle yabanc�lara taß�nmaz sat�ß�nda uygulanmas� gereken
�sulama, enerji, tar�m, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri ne-
deniyle korunmas� gereken alanlar, özel koruma alanlar� ile flora ve
fauna özelli¤i nedeniyle korunmas� gereken hassas alanlarda ve
stratejik yerlerde kamu yarar� ve ülke güvenli¤i bak�m�ndan taß�n-
maz ve s�n�rl� ayni hak edinemeyecekleri alanlar�(n), ilgili kamu ku-
rum ve kurulußlarca tescile esas koordinatl� harita ve planlar�� n�n
yap�lmas�, sat�ß� k�s�tlanacak bu alanlar�n bakanlar kurulunca be-
lirlenmesi, yine ayn� yasaya göre yabanc�lar�n  �il baz�nda edine-
bilecekleri taß�nmazlar�n, illere ve  il yüzölçümüne göre binde beßi
geçmemek üzere oran��n�n Bakanlar Kurulunca belirlenebilmesi
için  tüm il s�n�r noktalar�n�n koordinatlar� ile k�s�tlanan bölgele-
rin/alanlar�n koordinatlar�n�n kadastral incelikte belirlenmesi ve
ayr�ca il yüzölçümlerinin hesaplanmas� zorunludur. Bu belirleme
ve tapuda belirtme ißlemleri yap�lmadan gerçekleßtirilecek sat�ß-
lar yasaya ayk�r� sat�ß ißlemleri olacakt�r. Bu nedenle bu ißlemler
ivedilikle yap�lmal�, kadastral haritalar�na ißlenmeli, tapu kütükleri-
ne yabanc�lara sat�lamaz belirtmesi yap�lmal�d�r.  Bu ißlemler ta-
mamlan�ncaya de¤in sat�ßlar durdurulmal�d�r.  

Karß�l�kl�l�k ilkesinin uygulanmas� s�ras�nda kendi vatandaßlar�na
toprak mülkiyeti tan�mayan ülkelerin, Türk vatandaßlar�na, kendi
vatandaßlar�na tan�d�¤� haklar� tan�mas� ßart�yla karß�l�kl�l�¤�n ger-
çekleßti¤inin kabulü yanl�ßt�r. Bu ülkelerin vatandaßlar�na ilgili ül-
kelerde Türk vatandaßlar�na tan�nan haklarla ayn� içerikte hakla-
r�n tan�nmas� ile karß�l�kl�l�k gerçekleßtirilebilir. 

Kalk�nma Planlar�/Stratejik
Planlama/Yeniden yap�lanma

21.04.2006 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu, 24.04.2006 tari-
hinde de Bakanlar Kurulu�nda benimsenen �Dokuzuncu Kalk�n-
ma Plan� (2007-2013)� adl� belgede �Kamu kurulußlar� sonuç
odakl� ve eksen bazl� yeni yaklaß�m gere¤i olarak, görev alanlar� ile
ilgili konularda di¤er kurulußlarla ißbirli¤i ve koordinasyon mekaniz-
malar�n�n olußturulmas�n� ve kal�c� hale getirilmesini sa¤layacakt�r.�
yaklaß�m�na yer verilmißtir. Belgedeki yaklaß�mlar�n da �stratejik
planlama� çal�ßmalar�n�n sektörel, baßka bir söyleyißle hizmetler
düzleminde de yap�lma gere¤ini ve koßullar�n� pekißtirece¤i düßü-
nülmelidir. 

TKGM�nin, Stratejik Plan çal�ßmalar� kapsam�nda üretilebilecek
�stratejik� amaçlar�n ve hedeflerin yaßama geçirilmesine yönelik
olarak �yeniden yap�land�r�lmas��, ilgili hukuksal düzenlemelerde
köklü de¤ißikliklerin ve/veya yeni düzenlemelerin yap�lmas�, yeni
iß planlar�n�n ve programlar�n�n haz�rlanmas� gere¤ini de günde-
me getirecektir.     

Ayr�ca Dokuzuncu Kalk�nma Plan�nda daha önceki Kalk�nma
Planlar�nda yer ald�¤� ßeklide  Harita, Tapu Kadastro, Co¤rafi Bil-

gi Sistemleri ve Uzaktan Alg�lama Sistemleri baßl�¤�nda mutlaka
yer almal�d�r.

TKGM�de yeniden yap�lanma

Tapu kadastro hizmetleri dünyan�n her yerinde kamu hizmeti ola-
rak üretilmektedir.

Kadastro Kanununa yap�lan ilave ile �mekansal bilgi sistemi alt
yap�s�� olußturma ißi, kadastroya görev olarak verilmißtir. Böylesi-
ne bir yenilik, kadastro kavram�n�n da farkl� düßünülmesini ve ta-
n�mlanmas�n� gerekli k�lan bir yaklaß�m� da beraberinde getirmek-
tedir. 

Uluslararas� ortamda kabul gören �çok amaçl� kadastro� yaklaß�-
m�, art�k ülkemizde hukuki bir deste¤e sahip olmußtur. Kadastro
sadece arazinin fiziki plan öncesini ilgilendiren bilgileri de¤il, plan
ile üretilen, plan kararlar� bilgilerini de kapsamak zorundad�r.
TKGM�nin bugünkü görevleri ile �Mekansal Bilgi Sistemi Altyap�-
s��n� olußturma yeterlili¤inin yeniden gözden geçirilerek, söz konu-
su kurumun kuruluß kanununda ilaveler yap�lmas� üzerine çal�ß�l-
mal�d�r. 

Tapu ve kadastro bilgilerine olan talep ve gereksinimler sürekli ve
h�zl� bir ßekilde artmaktad�r. Bu taleplerin TKGM�nin bugünkü ya-
p�s�yla karß�lanmas� olanakl� gözükmemektedir. 

TKGM�nin yeniden yap�land�r�lmas� idarenin stratejik planda üre-
tilecek �stratejik� amaçlar�n ve hedeflerin yaßama geçirilmesine
yönelik olarak ilgili hukuksal düzenlemelerle köklü de¤ißikliklerle
birlikte gerçekleßtirilmelidir. 

TKGM�nin yeniden yap�land�r�lmas�nda ise ßu öneriler yap�lm�ßt�r: 

� Toprak ve insan ilißkilerini düzenleyen Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Devlet Tüzel kißili¤i içerisinde yar� yarg�ç niteli¤ine
sahip korumal� bir statüyle Baßbakanl�¤a ba¤l� olarak faaliyet
göstermelidir.  Yönetim ve denetim yetkisi kendisinde olmak
üzere hizmet sat�n alabilmelidir.

� TKGM�lü¤ü için yönetimsel ißlevleri ve kaynaklar� genel bütçe-
nin yan�nda kendi öz de¤erleriyle karß�lanacak biçimde ve dev-
let tüzel kißili¤i içerisinde yer alan ve Medeni Kanunla verilen
yetki ve sorumluluklarla örtüßecek ßekilde idari ve mali özerk-
li¤e sahip bir kurum yap�s� ele al�nmal�d�r. 

Kongre, üç günlük zaman diliminde baßar�yla gerçekleßtirilmißtir.
Kongrede ülkemizde kadastroyla ilißkili di¤er disiplinlerin kadast-
rodan beklentileri al�n�rken, konuyla ilgili yabanc� uzmanlardan da
dünya uygulamalar� al�nm�ßt�r. Kongre bu anlam�yla uluslararas�
bir kongre niteli¤inde geçmißtir.

Bildiri sunumlar� ve sonras� soru cevap bölümlerinde kat�l�m�n
yüksek olmas�, tart�ßmalar�n canl�l�¤� ve sergiye kat�l�m�n yo¤unlu-
¤u da kadastro konusuna olan yak�n ilginin ve kongrenin baßar�-
s�n�n bir göstergesidir. 

Planl� kalk�nman�n temel parametresi olan tapu kadastro hizmet-
lerinin içerik ve kurumsal yap� itibar�yla iyileßtirilerek gelißtirilme-
si bu kongrenin temel amac� olmußtur. Bu çerçevede kongre son-
ras�n�n çal�ßtaylarla desteklenerek Tapu Kadastro Genel Müdür-
lü¤ü�nün yeni yap� modelinin belirlenmesi, detay konular�n�n tar-
t�ß�lmas� ve sonuca gidilmesi önerilmißtir.


