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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Harita-Tapu-Kadastro alanı, bu sektörde ara eleman ihtiyacını karĢılamak amacını
taĢımaktadır. Alacağınız her ders, tamamlayacağınız her modül sizlerin meslekî anlamda
donanımınızı artıracaktır.
Mesleğimiz, topluma ekonomik ve sosyal açıdan hizmet etmektedir. Haritacı ölçerek,
hesaplayarak, kadastrocu sınırları belirleyip kesinleĢtirerek; tapucu bütün bu bilgileri tescil
ederek (kaydederek) kamu yararı için çalıĢmaktadırlar. Mülkiyet hakkı var oldukça
mesleğimiz de yaĢayacaktır.
Harita Temel Bilgileri modülü mesleğinizle ilgili öğrenmeniz gereken temel bilgilerin
verildiği bir öğrenme materyalidir. Bu modülde, sizlere geçmiĢten günümüze kadar
haritacılığın, kadastronun ve tapu çalıĢmalarının geliĢimi anlatıldı. Her alanda olduğu gibi
bizim alanımızda da dünden bugüne çok büyük teknolojik geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
Bir asrı geçkin geçmiĢi olan Tapu ve Kadastro TeĢkilatı’nı tanımanız gerekmektedir.
Binlerce tapucu ve kadastrocunun yetiĢtiği ve çalıĢtığı bu köklü teĢkilat var oldukça yeni
tapucu ve kadastroculara ihtiyacı olacaktır. Aldığınız eğitim sayesinde bu ihtiyacı
karĢılayacak meslek elemanları sizler olacaksınız.

1

2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak haritacılığın konusunu
kavrayabileceksiniz.
.

ARAġTIRMA
Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ni elde ederek kitle iletiĢim
araçlarından, Ġnternetten ve yazılı kitaplardan haritacılığı araĢtırınız.

1. HARĠTACILIĞIN KONUSU
Haritacılık, dünyanın en eski bilimlerinden biridir. Bu bilimin geliĢmesine çok sayıda
bilim dalının özellikle matematik, geometri, trigonometri, coğrafya, astronomi, fizik gibi
bilimlerin katkıları olmuĢtur.

1.1. Haritacılığın Tanımı
Haritacılar, yeryüzünün tamamının veya belirli bir kısmının; coğrafi yapısını, imar,
iskân, bayındırlık durumunu dikkate alarak üzerindeki yapay ve doğal tesislerle birlikte
belirli bir oran dâhilinde ölçekli kâğıt üzerine özel iĢaretler kullanarak çizen kiĢilerdir.

1.2. Haritacılığın Tarihçesi
Tarihin yazıyla baĢladığı düĢünülürse elde edilen bulgulara göre haritacılığın tarihten
de eski bir geçmiĢi olduğu söylenebilir. Büyük Okyanus’taki Marshall Adası’nda yaĢamıĢ
olan insanların yapmıĢ olduğu deniz haritaları bu görüĢü kuvvetlendirmektedir. Hudson
Körfezi’nde yaĢayan Eskimolar da o dönemde çok ilkel araç gereçlerle de olsa bulundukları
bölgenin haritasını yapmıĢlardır. Aztekler tarafından yapılan haritalar da ilk ve önemli harita
örneklerindendir. Bu haritalar Ģekil ve resim kullanarak tarihi olayları canlandırmaktadır (bk.
ġekil 1.1).
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ġekil 1.1: Belcher Adaları’nın Admiralty ve Eskimo haritaları

Bilinen en eski harita örneği Babillerin M.Ö. 2500 yılında yaptıkları haritalardır. Kil
tablet üzerine kazınmıĢ olan bu küçük harita Harvard Üniversitesi Müzesi’nde
bulunmaktadır. Bu örnekten baĢka Babillerin mermer üzerine çizilmiĢ kadastro haritaları da
zamanla ortaya çıkarılmıĢ değerli eserlerdir (bk. ġekil 1.2).

ġekil 1.2: Babillilere ait bir harita örneği
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Ġlk arazi ölçüsü eski Mısırlılar tarafından Nil deltası ve vadisini daha verimli
kullanmak amacıyla yapılmıĢtır. Nil Nehri’nin suları kabardığında arazi sınırları doğal olarak
kaybolmuĢtur. Sular çekildikten sonra arazi sınırlarını tekrar bulabilmek için basit
yöntemlerle haritalar yapmıĢlardır. Ellerindeki bu ölçülere göre arazi sınırlarını yeniden
bulabilmiĢlerdir. Mısırlıların yaptığı bu ilk ölçülü haritanın haritacılığın geliĢmesine önemli
katkısı olmuĢtur.
Haritacılık konusunda Çinlilerin de çalıĢması olduğu bilinmektedir. Elde edilen en
eski örnek M.S. 117 yılında taĢ üzerine kazınarak yapılmıĢtır (bk. ġekil 1.3).

ġekil 1.3: Çinlilere ait bir harita örneği

Ölçümlü çalıĢmaların temelinin atılmasında Yunanlı bilginlerin önemli katkıları
olmuĢtur. Yerin büyüklüğü ilk kez bu devirde ölçülmüĢ, kutup, ekvator, enlem, boylam
kavramları ilk kez bu devirde tanımlanmıĢtır. Romalılar döneminde ise astronomiyle ilgili
çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yine bu dönemde askerî ve idari anlamda hizmet edecek haritalar
üretilmiĢtir. Bu dönemde yapılan ve dünyayı daire biçiminde temsil eden harita ünlüdür.
Orta Çağ’da doğaüstü güçlere inanç kuvvetli olduğu için bilimin her alanında olduğu
gibi haritacılıkta da ilerleme olmamıĢtır. Romalıların anlayıĢına uygun Ģekilde yeryüzünü
daire olarak gösteren haritalar yapılmıĢtır. “Orbis Terrarum” diye isimlendirilen bu
haritalarda dairenin yarısı Asya kıtasını, geri kalan yarım kısmının yarısı Avrupa kıtasını,
kalan yarısı da Afrika’yı göstermektedir (bk. ġekil 1.4).
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ġekil 1.4: Orta Çağ’da bir dünya haritası

Orta Çağ’ın sonlarına doğru Ġslam bilginlerinin matematik, astronomi gibi pozitif
bilimlerdeki çalıĢma ve uygulamalarının haritacılığa da katkısı olmuĢtur. M.S. 1154
yıllarında Arap kartograflarından Itrisi’nin yaptığı dünya haritasında Asya ve Avrupa kıtaları
kabaca görülmektedir. O dönemde Amerika kıtası bilinmediğinden haritada
görülmemektedir.
Bu dönemlerde dünyada denizcilik önem kazanmıĢ, bunun sonucu olarak deniz
haritalarına ihtiyaç duyulmuĢtur. Duyulan ihtiyaç doğrultusunda denizcilikte büyük önemi
olan Portolon Haritaları’nın yapımına baĢlanmıĢtır. Portolon Haritaları bütün limanları
gösteren ayrıca denizcilikle ilgili bilgileri içeren haritalardır.
Yeni Çağın baĢlamasıyla bilim ve teknikteki geliĢmeler haritacılığı da etkilemiĢtir.
Pusulanın daha önce bulunmuĢ olması açık deniz yolculuklarına olanak sağlamıĢ, bu gibi
uğraĢlar insanların yeni bilgiler edinmesini ve teknolojide ilerlemesini hızlandırmıĢtır. Bu
zamana kadar üretilen haritalar elle çoğaltılarak haritaya olan ihtiyaç giderilmiĢtir. 15.
yüzyılın sonunda Venedik’te ilk harita baskısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Baskılarda önceleri kalıp
olarak tahta kullanılmıĢ, daha sonraları bakır levhalar kullanılmıĢtır. Renklendirmeler ise elle
yapılmıĢtır.
Dünyayı iki yarım küre Ģeklinde gösteren ilk harita Alman denizci Behaim tarafından
yapılarak 1492’de tamamlanmıĢtır. 15. yüzyılın sonlarında matematikçiler çeĢitli iz düĢüm
(projeksiyon) yöntemi geliĢtirmiĢler ve uygulamıĢlardır. Hollandalı kartografların ustası
olarak bilinen Mercator, kendi adını verdiği iz düĢüm (projeksiyon) sistemini uygulayarak
bakır levha üzerine bir harita yapmıĢtır.
Dünya büyüklüğünün ilk bilimsel yöntemlerle ölçüsü, 1617 yılında Fransız bilgin
Snellius tarafından yapılmıĢtır. Ġlerleyen yıllarda Fransız Bilim Akademisi Laponya ve
Peru’da meridyen yayları yardımıyla dünyanın büyüklüğünü belirlemiĢlerdir. 17. ve 18.
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yüzyılda geliĢen teknik, araç ve gereçlerin yardımıyla haritacılıkta da ilerleme
kaydedilmiĢtir.
20. yüzyılın ilk yarısında hava ulaĢımında ve Resimçılıkta görülen geliĢmeler
haritacılıkta da kullanılmıĢtır. Havadan çekilen Resimlar yardımıyla harita yapımını sağlayan
fotogrametri bilim dalı geliĢtirilmiĢtir (bk. Resim 1.1). Bu döneme kadar yapımı tamamen
insan emeğine dayalı olan haritalarda artık mekanik sistem kullanımı gerçekleĢtirilmiĢtir.

Resim 1.1: Havadan çekilen resimler yardımıyla (fotogrametrik yöntem) yapılmıĢ
harita örneği

20. yüzyılın ikinci yarısında geliĢen bilgisayar teknolojisinden bütün mesleklerde
olduğu gibi haritacılık da yararlanmıĢtır. Bu dönemde haritacılık tam otomasyona geçme
olanağına kavuĢmuĢtur. Günümüzde arazi ölçülerinden harita çizimine kadar bütün iĢlemler
otomasyonlardan yararlanılarak yapılmaktadır (Resim 1.2). Son olarak geliĢtirilen uydu
tekniği ve uzaktan algılama yöntemleriyle oldukça yüksek doğruluklu harita yapımı
gerçekleĢtirilir hâle gelmiĢtir.
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Resim 1.2: Bilgisayarda çizilmiĢ harita örneği

1.3. Ülkemizde Haritacılığın Dünü ve Bugünü
Türk haritacılığının ilk çalıĢmalarına 15. yüzyılda rastlanır. Deniz ya da Portolon
haritaları olarak yapılan bu eserler, seyahatler sırasındaki gözlemlerle toplanan bilgilere
dayanmaktadır. Bilinen ilk harita, Trablusgarplı Ġbrahim Reis’in 1462 yılında ceylan derisi
üzerine çizilmiĢ olan Akdeniz haritasıdır. Harita, Ġstanbul Deniz Müzesi’nde bulunmaktadır.
Türk denizcisi ve haritacısı Piri Reis’in 1513’te ceylan derisi üzerine çizdiği ve hâlen
Topkapı Müzesi’nde bulunan harita Amerika, Afrika ve Atlas Okyanusu’nu ayrıntılı biçimde
gösteren çok değerli bir eserdir (bk. Resim 1.3).
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Resim 1.3: Piri Reis haritası

16. yüzyıl Türk haritacılığında önemli bir yeri olan Seydi Ali Reis’in Basra Körfezi ve
Hint Denizi haritalarını da içine alan “Mirat-ul Kâinat” isimli eseri, zamanının önemli bir
kaynak eseri olarak bilinmektedir. 1567–1568 yıllarında hazırlandığı bilinen Ali Macar Reis
Atlası da günümüze ulaĢmıĢ ünlü eserler arasındadır. Bu dönemin kara haritacılığına bir
örnek olarak Nasuh ġalahi’nin (Nasuhi Matarakçı) “Beyan-ı Menazil-l Seferi lrakeyn” isimli
eserinde yer alan haritalar gösterilebilir. Nasuh Salahi 16. Yüzyıl’da yaĢamıĢ saray mensubu
bir bilgindir. Bu dönemde haritacılara “Çap Növis” adı verilmekteydi; Nasuh Salahi de bu
yeteneği dolayısıyla “Çap Növis” olarak bilinmektedir. Bu değerli bilgin Kanuni ile birlikte
katıldığı Bağdat seferinde yol boyunca kullanılan konaklama yerlerinin, yolların, köprülerin
ve yerleĢim merkezlerinin haritalarını yaparak bunları bir kitap hâline getirmiĢtir. Eser
“Anadolu Atlası” olarak da bilinir.
17. ve 18. yüzyıllarda önemli sayılabilecek haritacılık çalıĢmaları görülmemektedir.
Bilimsel temellere dayalı ilk harita çalıĢmaları Avrupa’da 17. yüzyılda baĢlarken, bu
alandaki faaliyetlerin Türkiye’de ve Türk uzmanlar tarafından uygulanıĢı oldukça uzun bir
zamanda gerçekleĢebilmiĢtir.
19. yüzyılın ortalarında, 1843–1845 yıllarında, Alman coğrafyacısı ve kartografı
Heinrich Kiepert, derlediği bilgilerle 1/1 000000 ölçekli Anadolu Haritasını yapmayı
baĢarmıĢtır. Daha sonraları, 1877’de Doğu Anadolu’nun bir kısmını içine alan 1/400000
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ölçekli haritaların yapımına geçilmiĢtir. “Kiepert Haritaları” olarak bilinen 24 paftalık bu
seri, hatalı olmasına karĢın uzun süre kullanılabilmiĢtir. Kiepert haritalarından baĢka Ruslar
tarafından yapılan Doğu Anadolu, Trakya ve Rumeli yörelerini kapsayan 1/21000 ölçekli
haritalardan da uzun yıllar yararlanılmıĢtır. Ancak yabancılar tarafından yapılan bu haritalar,
özellikle yüksekliklerde büyük hataların bulunması nedeniyle, önemli çalıĢmalarda yeterli
olamamıĢtır.
M.ġevki PaĢa’nın yönetiminde çalıĢmalarını sürdüren Harita Komisyonu, 1911 yılında
1/200000 ölçekli haritaların yapımına baĢlamıĢtır. 124 paftalık bu seri ancak 1929 yılında
tamamlanabilmiĢtir.
1925 yılında 657 Sayılı yasa ile “Harita Genel Müdürlüğü” (hâlen Harita Genel
Komutanlığı) ismiyle yeniden örgütlenen Harita Komisyonu 1/25000 ölçekli ülke temel
haritalarının yapımını da planlamıĢtır. Türkiye’nin 1/25000 ölçekli temel haritaları,
fotogrametrik yöntem uygulanarak tamamlanmıĢtır. Bunlara dayalı olarak da 1/50000,
1/100000 ve 1/250000 ölçekli haritalar üretilmiĢtir.
Haritanın yurt savunmasındaki önemi nedeniyle, bu alandaki çalıĢmalar, diğer
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de askerî kuruluĢlar tarafından yürütülmüĢtür. 20. yüzyılın
getirdiği ekonomik ve teknik geliĢmeler sivil hizmetlerde de haritanın önemini ortaya
çıkarmıĢtır. Her türlü mühendislik projelerinin alt yapısını oluĢturan harita isteği, askeri
haritalarla karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak; daha büyük ölçekli ve değiĢik amaçlı
haritaların yapımına gereksinme duyulması, sivil kuruluĢlarda da haritacılık çalıĢmalarını
zorunlu hâle getirmiĢtir. Özellikle kadastro çalıĢmaları Ġkinci MeĢrutiyet’in ilanından sonra,
1908 yılında baĢlamıĢtır. 1915 yılında Alman uzman Krayer’in yönetiminde, Ġstanbul’un bir
kısım yerinde kadastro çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı’nın zorlayıcı
koĢulları altında, bu çalıĢmalar fazla sürdürülememiĢtir.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında 658 Sayılı Yasa ile “Tapu Müdüriyeti
Umumiyesi” (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ne bağlı bir “Kadastro” örgütü kurularak
çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmalar, Türk haritacılık tarihinde modern kadastronun
kurucusu olarak bilinen Halit Ziya TÜRKKAN’ın (1866–1966) yönetiminde baĢlatılmıĢtır.
Gerekli personelin yetiĢtirilmesi amacıyla, o tarihlerde, yüksek dereceli bir Kadastro Okulu
açılarak öğretime baĢlamıĢtır.
Kadastro hizmetleri, tekniğin sağladığı araç ve gereçlerle, günümüzde hem kamu hem
de özel sektörde büyük bir hızla sürdürülmektedir.
Kentlerin imar planı, elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı projelerinde kullanılmak
üzere, büyük ölçekli harita çalıĢmaları da yapılmaktadır. Ġlk kent haritası 1910 yılında
Ġstanbul’da yapılmıĢtır. ÇalıĢmalara bir Fransız firması baĢlamıĢ ancak iĢler sonradan bir
Alman firmasına devredilmiĢ; daha sonra da bir Türk firması tarafından iĢler
tamamlanmıĢtır. Ġstanbul’un bu ilk haritası “Alman Haritası” olarak bilinmektedir.
Kent haritaları yerel yönetimler ya da onlar adına Ġller Bankası Genel Müdürlüğü
Harita Dairesi BaĢkanlığı tarafından yükleniciler eliyle yaptırılmaktadır. Üretilen haritaların
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temel ölçeği 1/1000’dir. Kentin durumuna göre bu haritalardan 1/2000 ya da 1/5000 ölçekli
küçültülmüĢ haritalar da türetilmektedir.
1974 yılına kadar kadastro ve kent durum haritaları ayrı teknik yönetmeliklere göre
yapılmaktaydı. 1974’te yürürlüğe giren ve zaman zaman değiĢikliğe uğrayan yönetmelikle
haritaların yapımında standart birlik sağlanmıĢ ve büyük ölçekli haritalar belirtilen tarihten
beri aynı standartlarda üretilmeye baĢlanmıĢtır.
Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Ġller Bankası Genel
Müdürlüğü gibi harita yapmakla görevli kuruluĢların yanı sıra; Karayolları Genel
Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü gibi sayılabilecek kamu kuruluĢları,
hizmetlerinin gereği olan büyük ölçekli etüt ve aplikasyon haritalarını kendi olanaklarıyla ya
da yüklenici eliyle yapabilmektedirler.
Türkiye, dünyadaki haritacılık geliĢmelerini bire bir takip ederek modern haritacılıkta
hızla yol katetmiĢtir. Ülkemizde her türlü elektronik alet ve yöntemle haritacılık çalıĢmaları
yürütülmektedir.

Resim 1.4: GeçmiĢte haritacılık çalıĢmaları

Resim 1.5: Modern haritacılık çalıĢmaları

1.4. Dünyanın Gerçek ġekli
Ġlk çağlardan bu yana dünyanın Ģekli ile ilgili olarak değiĢik görüĢler ve teoriler ortaya
atılmıĢtır. 17. yüzyıl ortalarında Hollandalı fizikçi HUYGENS ve Ġngiliz fizikçi NEWTON
yer kürenin kendi ekseni etrafında dönmesi sonucundan hareketle, yer kürenin kutuplardan
basık ve ekvatordan daha ĢiĢkin olması gerektiğini ifade ettiler (bk. ġekil 1.1.). Bu durumda
yerin meridyen kesitleri elips olmakta ve basıklığı (A);
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a= uzun eksen,
b= kısa eksen olmak üzere
A = (a-b) / a
Ģeklinde hesaplanır.
International Association of Geodesy tarafından 1975 yılında belirlenen son değerler
aĢağıdaki gibidir.
a=6378,388 km
b=6356,912 km

b

a

Çizim 1.1: Dünyanın gerçek Ģekli

Yay boyu ölçülerinin dengelenmesi sonucunda dönel elipsoid Ģeklinin yer yüzünün
gerçek Ģekli olmadığı anlaĢılmıĢ ve Ģeklin “jeoid” olduğu belirlenmiĢtir. “Jeoid” adı ilk defa,
1873 yılında LĠSTĠNG tarafından kullanılmıĢtır. Ancak bilimsel çalıĢmalarda yeryüzünün
Ģeklini dikkate alırken bunun yüzeyinin;




Yer yüzünün fiziksel yapısına uygun olması,
Matematiksel olarak ifade edilebilmesi,
Ölçü iĢlemleri ile bağlantısının olması özellikleri aranır.

Buna göre en uygun Ģekil olan jeoidin matematiksel bir formülle tanımı imkânsızdır.
Hesaplanabilen en yakın Ģekil, durgun kabul edilen deniz yüzeyinin karaların altındaki
uzantılarıyla birlikte belirlendiği dönel elipsoiddir. Bunun yüzeyi “nivo” yüzeyi olarak
adlandırılır.
Dönel elipsoid büyük yüzeylerde yapılan ölçmelerde kullanılır. Daha küçük arazi
parçalarının haritaları için yüzey olarak küre yüzeyi alınır. Fakat teknik hizmetler için alınan
plan ve haritalar yeryüzünün küçük bir parçasını gösterdiği için dünyanın küreselliği dikkate
alınmayıp ölçü, hesap ve çizim iĢleri düzlemi üzerinde yapılır (bk. ġekil 1.2).
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Çizim 1.2: Noktaların yatay düzlemde tanımlanması

1.5. Haritacılığın Uygulama Alanları
Harita çalıĢmaları yapan baĢlıca kurumlar; Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Ġller Bankası, Belediyeler,
Toprak Reformu Genel Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdareleri, Orman Genel Müdürlüğü ve özel
sektör kuruluĢlarıdır. Hizmetler sektöründe yer almakta olan haritacılık; ülke savunmasından
kadastro ve vergilendirmeye, imar planı ve altyapı projelendirmelerine, enerji ve sulama
hizmetlerine, çevre düzenlemelerine, ormanların korunmasına, arazi düzenleme ve
madenlerin ve toprağa bağlı tüm kaynakların değerlendirmesi ile kalkınma planlarının
yapımına kadar pek çok hizmetin alt dalını oluĢturmaktadır.
Son yıllarda coğrafi ve kent bilgi verilerinin belli bir teknikle bilgisayar sistemine
depolanması, iĢlenmesi, yönetimi, analizi ve sonuçlarının görsel ve çizgisel olarak
çıktılarının alınıp böylece grafik bilgilerle sözel bilgilerin bilgisayar ortamında birleĢtirilmesi
sonucunda CBG/KBS (Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi) oluĢturulmuĢtur. Böylece toplumun
gereksinimi olan ve harita sektöründen istenilen verilere doğru bir Ģekilde çok hızlı ulaĢma
noktasına gelinmiĢtir.
Haritacılık uydu teknolojisinden de faydalanmaktadır. Yeryüzü doğal kaynaklarının
araĢtırılması, çevre kirliliği, orman, coğrafi bilgiler elde etme konusunda büyük kolaylık
sağlanmıĢtır. Toplumsal alanda verilen bütün bu hizmetler haritacılık mesleğini saygın bir
hâle getirmiĢtir.

1.6. BaĢlıca Haritacılık Terimleri
Harita: BelirlenmiĢ bir kullanım amacı için seçilen arazi ile iliĢkili bilgilerin görsel,
dokunsal ya da sayısal olarak üretildiği çizimsel bir üründür.(Tanımda dokunsal, görme
özürlüler için yapılan kabartma haritaları; sayısal ise bilgisayarda çizilmiĢ haritaları ifade
etmektedir.)
Plan: Yeryüzündeki Ģekillerin yatay bir düzlem üzerindeki iz düĢümüdür.
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Kroki: Bir arazi parçasını ve üzerindeki doğal, yapay tesisleri gösteren kabaca çizilen
taslaklardır.
Pafta: Haritanın veya planların belirli bir bölümleme düzenine uygun olarak çizilen
ve birbirleriyle kenarlaĢabilen parçalardan her biridir.
Arazi: Sınırları plan ve belgelerle veya bilirkiĢi ya da tanık beyanları ile belirlenebilen
her türlü yeryüzü parçasıdır.
Ada: Dört tarafı cadde, sokak, meydan, demiryolu, akarsu vb. gibi doğal ve yapay
tesislerle çevrili düzgün toprak parçasıdır.
Arsa: Arazinin kanunlar çerçevesinde daha farklı hizmetler için kullanılır hâle gelmiĢ
Ģeklidir.
Parsel: Adanın kanunlar çerçevesinde üzerine yapı kurulabilecek nitelikte bölünmüĢ
hâlidir.
TaĢınmaz mal: Arsa, arazi, tarla, bina, vs. gibi taĢınması mümkün olmayan malların
hepsine taĢınmaz mal denir (Gayrimenkul olarak da bahsedilir.).
Mülkiyet: Bir mala sahip olma durumudur (Herhangi bir malın mülkiyetine sahip
olan kiĢi o malı yasal sınırları içinde istediği gibi kullanabilir, baĢkalarına kullandırabilir,
satabilir, kiraya verebilir ve bağıĢlayabilir.).
Zemin: Mesleki anlamda arazi üzerinde ölçüm yapılan yerdir.
Uygulama (Aplikasyon): Haritadaki veya plandaki bilgilerin zemine iĢaretlenmesi
iĢlemidir.
Hâlihazır harita: Hâlihazır içinde bulunulan durum demektir. Hâlihazır haritada
içinde bulunulan durumu gösteren haritalardır. Alımı yapılan bölgenin üzerindeki her türlü
doğal ve yapay tesisi gösteren haritalardır.
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ġekil 1.5: Parsellere ayrılmıĢ bir ada örneği
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Resim 1.6: Hâlihazır harita örneği
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak haritacılığın konusunu
ve haritacılığın uygulama alanlarını açıklayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Haritacılığın geliĢmesine katkıda
bulunan bilim dallarını sayınız.

 Haritacıların yararlandıkları diğer
bilimleri hatırlayınız.

 Haritacılığı tarih yönünden
değerlendiriniz.

 Haritacılığın tarihçesi konusundaki
bilgilerden faydalanınız.

 Haritacılığın dünü ve bugününü
değerlendiriniz.

 Türk haritacılığı yönünden
değerlendiriniz.

 Dünyanın gerçek Ģeklini inceleyiniz.

 Ġlk çağlardan bu yana dünyanın Ģekliyle
ilgili görüĢ ve teorileri değerlendiriniz.

 Haritacılığın uygulama alanlarını
sayınız.

 Haritacılığın altlık olarak kullanıldığı
hizmetleri hatırlayınız.

 Haritacılık terimlerini açıklayınız.

 Haritacılıkta kullanılan teknik terimleri
hatırlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Sıra

Değerlendirme Ölçütleri

1

Haritacılığın geliĢmesine katkıda bulunan bilim dallarını
saydınız mı?

2

Haritacılığı tarih yönünden değerlendirdiniz mi?

3

Haritacılığın dünü ve bugününü değerlendirdiniz mi?

4

Dünyanın gerçek Ģeklini incelediniz mi?

5

Haritacılığın uygulama alanlarını saydınız mı?

6

Haritacılık terimlerini açıkladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
DEEDEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME
VE
DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki
cümlelerde
boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yeryüzünün ………… veya belirli bir kısmının coğrafi yapısını, imar, iskân
durumlarını göz önünde bulundurarak üzerindeki doğal ve yapay tesislerle birlikte
ölçekli olarak çizen kiĢilere ……………….. denir.

2.

Orta Çağ’da yapılan, bütün limanları gösteren ve ayrıca denizcilik bilgilerini de içeren
haritalar ……………… haritalarıdır.

3.

Küçük arazi parçalarının haritalarının yapımında yüzey olarak ……. yüzeyi alınır.

4.

Türkiye’de ilk harita ……………………………………….tarafından 1462 yılında
ceylan derisi üzerine çizilmiĢ olan Akdeniz haritasıdır.

5.

Haritadaki veya plandaki bilgilerin zemine iĢaretlenme iĢlemine ...…………... denir.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
6.

AĢağıdakilerden hangisinin harita yapım görevi yoktur?
A) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
B) Belediyeler
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Harita Genel Müdürlüğü

7.

“Bir arazi parçasını ve üzerindeki doğal, yapay tesisleri gösteren kabaca çizilen
taslaklardır.” tanımı aĢağıdakilerden hangisine uyar?
A) Plan
B) Hâlihazır harita
C) Kroki
D) Proje

8.

“Adanın kanunlar çerçevesinde üzerine yapı yapılabilecek nitelikte bölünmüĢ hâlidir”
tanımlaması aĢağıdakilerden hangisine uyar?
A) Parsel
B) Arazi
C) Arsa
D) Tarla

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ĞRENME

AMAÇ

Kadastro Kanunu’na uygun olarak kadastroculuğun konusunu kavrayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Çevrenizde bulunan kadastro müdürlüklerine giderek kadastronun konusunu,
kadastrocunun görevini ve kadastronun güncel yaĢantımıza etkilerini araĢtırınız. Edindiğiniz
bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KADASTRONUN KONUSU
Kadastro: TaĢınmaz malların sınırlarının arazide belirlenerek ölçülmesi, hukuki
durumlarının tespit edilmesi, yüz ölçümlerinin hesaplanması, kadastro paftalarının
oluĢturulması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi iĢlemleridir.

2.1. BaĢlıca Kadastral Terimler
Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.
Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adası içinde bulunan
parsellerdir.
Çap ve Kadastro Çapı: Bir arazi parçasının veya bir binanın zemin üzerine
konumunu, sınırlarını ve boyutlarını göstermek için hak sahibine verilen haritalı belgedir.
Kadastro çapı ise kadastro müdürlükleri tarafından verilen, kadastro parsellerinin
sınırları, maliki (sahibi), yüz ölçümü vb. gibi bilgileri gösteren belgedir.
Tapu ve Tapulama: Tapu; taĢınmaz malların kime ya da kimlere ait olduğunu
gösteren ve devlet güvencesi ile verilen belgedir.
Tapulama: Ġl ve ilçelerin merkez belediye sınırları dıĢında kalan taĢınmaz
malların geometrik ve hukuki durumlarının belirlenerek tapuya kaydedilmesi (tescil)
iĢlemidir.
Tapu Sicili: TaĢınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere
devletin sorumluluğu altında tutulan sicildir.
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2.2. Kadastronun Tarihçesi
Dünyada kadastroya ait en eski belgeler, M.Ö. 5000 yılında Mısır’da Nil Havzası’nda
kerpiç ve Mısırlıların kâğıt olarak kullandıkları papirüs üzerine çizilmiĢ krokilerdir. M.Ö.
4000 yılında da Arabistan Yarımadası’nda Telloh’da Dughi Arazisi’nin Kaldani tuğlası
üzerine çizilmiĢ bir haritası bulunmuĢtur (bk. ġekil 2.1).

ġekil 2.1: Kaldani tuğlası üzerine çizilmiĢ harita

Ġlk defa kadastro terimi M.S.1656 yılında Almanya’da bir yönetmelikte “kadaster”
olarak kullanılmıĢtır. 1688 yılında Dortmund ve çevresinde ilk resmî ölçümler yapılmıĢtır.
1800 yılında ise ilk defa Ġsviçre’de ülke ağına dayalı hukuksal kadastro yapılmıĢtır.
Kadastrodaki geliĢmelerden Fransa da yararlanmıĢ ve 1807–1850 yılları arasında malî
nitelikli Napolyon Kadastrosu yapılmıĢtır. 1861 yılında da Fransızlar tapu kütüğüne dayalı
kadastroya baĢlamıĢlardır.
Osmanlı Ġmparatorluğu’nda ise kadastro ile ilgili ilk bulgulara Orhan Gazi döneminde
rastlanılmaktadır. O dönemde arazinin tasarruf Ģekilleri (kullanım Ģekilleri) ve bunların
gelirleriyle ilgili kayıtlar ve defterler oluĢturulmuĢtur. Bu defterlere “Defter-i Köhne”
denilmiĢtir. Fatih Sultan Mehmet döneminde de ülkenin tamamının tapu kayıtları tutulmuĢtur
(Resim 2.1).
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Resim 2.1: Fatih Sultan Mehmet döneminde tutulan kayıt örneği

Kanuni Sultan Süleyman ve Üçüncü Murat devirlerinde de arazi kayıtları yenilenmiĢ
ve bu kayıtlar sayesinde ülkede düzenli vergi toplanmıĢtır. Sonraki dönemlerde çıkarılan
Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ile kiĢilerin can güvenliği kadar mal güvenliğine de
önem verilmiĢtir.
1912 yılında ilk kadastro kanunu olan “Emval-i Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri
Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkartılmıĢtır. Bu kanun ilk defa Konya’nın Çumra ilçesinde
uygulanmıĢtır. 1915 yılında Almanya’dan getirtilen bir fen heyeti ile Ġstanbul’da kadastral
ölçmeler yapılmıĢtır. Daha sonra KurtuluĢ SavaĢı sırasında çalıĢmalara ara verilmiĢtir.
Cumhuriyetin ilanından sonra 10 Nisan 1924’te “Evliye-i Selasiye Kanunu”
çıkartılarak Artvin yöresinde haritaya dayalı kadastro çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. 2 Mayıs
1925 tarihinde “Kadastro TeĢkilatı Tesisi Hakkında Kanun” kabul edilerek,
Tapu Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı olarak ülkemizde kadastro çalıĢmalarına resmen
baĢlanmıĢtır.
1926 yılında Medenî Kanun yürürlüğe girdiğinde taĢınmazların büyük çoğunluğunun
tapuda kaydı bulunmadığı gibi, tapuda kayıtlı olanların da büyük bir kısmının tapu dıĢı
satıĢlarla el değiĢtirmiĢ olduğu belirlenmiĢtir. Medenî Kanun’un yürürlüğünden önce ve
sonraki dönemde taĢınmazlar üzerindeki bu eylemli durum ile hukuki durum arasında geniĢ
kapsamlı bir aykırılık meydana gelmiĢ ve bu durum sosyal bünyede büyük haksızlıklar
meydana getirmiĢtir. TaĢınmaz mallardaki eylemli durumları hukuksallaĢtırmak, tapusuz
taĢınmazları tapulamak ve kadastroya dayanan haritalarını yapmak amacı ile 15.12.1934
tarihinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu yürürlüğe konulmuĢtur.
1950 yılına kadar genelde belediye sınırları içerisinde uygulanan 2613 sayılı Kadastro
ve Tapu Tahriri Kanunu ile ülkemizin kadastrolama sorununun istenilen hızda
çözümlenemeyeceği sonucuna varıldığından ve kentlerin belediye sınırları dıĢında kalan
(köy hudutları içinde kalan) taĢınmazların da kadastrolanmasına ihtiyaç duyulduğundan,
1950 yılında 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe girmiĢtir.
Bu kanun on yılı aĢkın bir süre uygulanmıĢ, bu süre içinde 5602 sayılı Kanun’da
görülen aksamaların giderilmesi için 1964 yılında 509 sayılı, 1966 yılında da 766 sayılı
Tapulama Kanunları yürürlüğe girmiĢtir.
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Böylece, 2613 Sayılı Kanun, 1950 yılından 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun
yürürlüğe girdiği 10 Ekim 1987 tarihine kadar sadece il ve ilçelerin merkez belediye sınırları
içinde kalan taĢınmazların kadastrolanmasında uygulanmıĢtır.
Kazanılan tecrübelerle aynı amaca yönelik fakat farklı hükümler içeren 2613 sayılı
Kanun ile 766 sayılı Kanun birleĢtirilerek, 10.10.1987 tarihinde 3402 sayılı Kadastro
Kanunu yürürlüğe konulmuĢtur.
3402 sayılı Kanun ile kadastro faaliyetlerinin hızlandırılmasına, gereksiz itirazlara
meydan verilmemesine, delillerin seri bir Ģekilde toplanıp davaların en kısa zamanda
sonuçlandırılmasına, uygulamadaki adaletsizlik ve dengesizliklerin giderilmesine
çalıĢılmıĢtır.
3402 sayılı Kadastro Kanunu hâlâ günümüzde uygulanmaktadır. 2005 yılına kadar
ülkemizin kadastrosunu yapmakla sadece kadastro müdürlükleri sorumluydu. Fakat
Avrupa’da kadastrosu bitmemiĢ tek ülke Türkiye kaldığı için, 2005 yılında kanun
değiĢikliğiyle kadastro çalıĢmalarını özel harita büro ve Ģirketlerinin yapmasına izin
verilmiĢtir. Kadastro tamamlama çalıĢmaları kamu ve özel sektör iĢ birliğiyle yürümektedir.

ġekil 2.2: Evliye-i Selasiye Kanunu uyarınca Artvin’de yapılmıĢ bir tahrir haritası örneği (1930)
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2.3. Kadastronun Türleri
Kadastro, her ülkenin kendi ihtiyaç ve amaçlarına göre yönlendirdiği bir kamu
hizmetidir. Kadastro; uygulandığı ülkenin toplumsal ve ekonomik geliĢmesine bağlı bir
içerik kazanmakta, toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak üzere uygulanmaktadır. Toplumun
yapısı ve ihtiyaçları değiĢtikçe kadastronun yapısı ve içeriği de değiĢmektedir.
Ülkemizde, 1925 yılında tapu ve kadastronun bir teĢkilat hâline gelmesiyle kadastro
çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Zamanla bu çalıĢmalar sırasında kadastronun türleri kendiliğinden
ortaya çıkmıĢtır. Bu türler aĢağıda belirtilmiĢtir.

2.3.1. Vergi Kadastrosu
TaĢınmaz malların vergilendirilmesini amaçlayan ve taĢınmaz malların
vergilendirilmesinde esas olan, toprağın verimlilik derecesi, üzerinde sulu veya susuz tarım
yapılıĢı, yüz ölçümü ve parasal değeri gibi bilgileri elde eden kadastro türüdür. Vergi
kadastrosuna “malî kadastro” da denilir. Ġlk oluĢan ve uygulanan kadastro türüdür.
Toprağın kalitesi, verimlilik derecesi, sulu veya susuz oluĢu ve toprağın cinsi
belirlenir. Vergi kadastrosuna göre, aynı değerde olan toprak türleri özel renk ve iĢaretleri ile
pafta kopyaları üzerine iĢaretlenir.

2.3.2. Mülkiyet Kadastrosu
TaĢınmaz malların sınırlarının arazide tespit edilerek ölçülmesi, kime ya da kimlere ait
olduğunun belirlenmesi, üzerindeki hak ve yükümlülüklerin belirlenerek tapu kütüğüne tescil
edilmesi (kaydedilmesi) suretiyle yapılan kadastro türüdür. Mülkiyet kadastrosuna “hukuki
kadastro” da denilmektedir. Kısaca taĢınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını
belirleyen kadastro türüdür.
Ülkemizde mülkiyet kadastrosuna, 1935 yılından sonra baĢlanmıĢtır. TaĢınmaz
malların mülkiyetinin güvence altına alınmasına ve taĢınmaz mallar üzerindeki her türlü hak
ve yükümlülüklerin gösterilmesine yarayan bir kadastrodur. Mülkiyet kadastrosu sayesinde
sınır anlaĢmazlıkları ortadan kalkmıĢtır.

2.3.3. Ekonomik Kadastro
19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileĢmenin artmasına paralel olarak ticarî iliĢkiler de
geliĢmiĢtir. TaĢınmaz malların para dolaĢımında birer ticaret aracı olarak kullanılmaya
baĢlanması, kadastroya farklı bir boyut kazandırmıĢtır. Mülkiyet kadastrosunda esas alınan
mülkiyet bilgilerine ek olarak taĢınmaz malların verimlilik derecesi, alım satım değeri gibi
değerlerinin de hesaplanması ihtiyacı doğmuĢtur.
TaĢınmaz malların hukuki ve geometrik durumları yanında ekonomik (parasal)
değerlerini gösteren ve taĢınmazlar üzerindeki her türlü ticarî iliĢkilerin güven ve düzen
içinde yürütülmesini sağlayan kadastroya “ekonomik kadastro” denir. Kısaca söylemek
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gerekirse ekonomik kadastro mülkiyet kadastrosu ile vergi kadastrosunun birleĢtirilmiĢ
Ģeklidir.

2.3.4. Çok Yönlü Kadastro
TaĢınmaz mallara iliĢkin her türlü verileri toplayarak toprak üzerinde yapılacak bütün
çalıĢmalar için veri hazırlayan kadastro türüdür.
Çok amaçlı kadastrodan; mülkiyet ve sınır belirleme, vergilendirme, arazi
toplulaĢtırması, arazi düzenlemesi, tarımsal planlama, kamulaĢtırma, Ģehir ve bölge
planlaması, ulaĢım projelerinin hazırlanması, toprak ve tarım reformu uygulamaları gibi
birçok çalıĢma için kaynak veri elde edilebilmektedir.

2.4. Kadastronun Görevleri
Kadastronun görevlerini diğer bir deyiĢle iĢlevlerini anlayabilmek için taĢınmaz
mallarla ilgili olarak gerçek ve tüzel kiĢilerin devletten beklentilerine bir göz atalım.
Gerçek kiĢiler (vatandaĢlar) taĢınmaz mallarla ilgili olarak devletten ne bekler?







TaĢınmaz mallara iliĢkin hak, nitelik ve mülkiyet sınır bilgilerinin devlet
güvencesi altında doğru ve güvenilir biçimde tutulmasını,
Mülkiyet hakkı ve sınıra iliĢkin doğabilecek haksızlıkların devlet tarafından
önlenmesi ve giderilmesini,
TaĢınmazlara iliĢkin isteklerin doğru, güvenilir ve hızlı biçimde karĢılanmasını,
Kamuya ait taĢınmazlara, korunması gerekli varlıklara, doğal güzellik, orman ve
yeĢil alanlara devletin sahip çıkmasını, haksız iĢgal, çarpık yapılaĢma ve kötü
kentleĢmenin önlenmesini,
TaĢınmazlara ait planların önceden yapılarak, gerek kent ve gerekse tarımsal
alanların verimli kullanılmasını, alt ve üst yapıların planlı ve düzenli bir Ģekilde
inĢa edilmesini,
Kamu kuruluĢlarının taĢınmazlara iliĢkin yapacakları uygulamalar ve
ödeyecekleri harç, vergi, hizmet bedeli gibi ücretlerden dolayı sıkıntı ve
zorlukla karĢılaĢmamayı bekler.

Bir tüzel kiĢilik olarak belediyeler taĢınmaz mallarla ilgili olarak ne bekler?







Belediye sınırları içindeki tüm taĢınmaz mallara iliĢkin olarak mekânsal bilgileri
temin edebilmeyi,
Kentin planlı, imarlı ve düzenli büyümesini sağlamayı,
TaĢınmaz mallarla ilgili tüm bilgilerin birleĢtirilip toplanabileceği “Kent Bilgi
Sistemi” ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri”nin kurumunun teminini,
Arazi ile ilgili bilgilere doğru, çabuk, ekonomik ve sistemli bir Ģekilde
ulaĢabilmeyi,
Gerek yer üstü ve gerekse yer altındaki tesis ve alt yapı bilgilerini doğru ve
güncel tutarak tüm bilgileri hızlı ve doğru olarak elde edebilmeyi,
Emlak vergileri, çevre temizlik vergisi vs. tahsili ile trafik ve alt yapı tesislerinin
denetimi ve yönetiminde etkinlik ve kolaylık sağlamayı,
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Kent arazilerinin ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak ana planlar
yapmayı bekler.
Orman Bakanlığı ormanlarla ilgili olarak ne bekler?





Orman alanlarının tamamının kadastro çalıĢmalarının yapılarak, orman
sınırlarının harita ve arazi üzerinde belirlenmesini,
Orman sınırları dıĢına çıkarılan alanların kullanılabilme durumları itibariyle
kadastrosunun yapılarak değerlendirme ve satıĢ iĢlemlerinin yürütülmesini,
Orman sınırlarına haksız girilmesinin ve sınır anlaĢmazlıklarının sona
erdirilmesini,
Kiraya verilen ve irtifak hakkı tesis edilen orman alanları ile üzerinde yapı
bulunan alanlara ait bilgilere sahip olmayı bekler.

Gerçek ve tüzel kiĢilerin bu istek ve beklentilerinin karĢılıklarını vermek kadastronun
görevleridir.
Bu bilgilere bağlı olarak kadastronun görevlerini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz.







TaĢınmaz malların sınırlarını, yüz ölçümünü, kime ya da kimlere ait olduğunu,
üzerindeki hak ve yükümlükleri belirlemek,
Arazi düzenlemesi, arazi toplulaĢtırması, imar uygulaması, bölge planlaması,
teknik alt yapı çalıĢmaları vb. çalıĢmalara veri hazırlamak,
Devlet ormanlarının, hazine arazilerinin, mera, yaylak ve kıĢlakların, köy ortak
mallarının sınırlarını belirlemek,
TaĢınmaz malların alımı, satımı, kamulaĢtırılması, ipotek edilmesi,
vergilendirilmesi vb. iĢlemlerde değer belirleme çalıĢmalarına yardımcı olmak,
TaĢınmaz mallara iliĢkin verileri doğru ve güvenilir bir Ģekilde tutmak,
gerektiğinde ilgilisine bu verileri hızlı bir Ģekilde ulaĢtırmak,
TaĢınmaz mallar üzerindeki kamulaĢtırma, ipotek vb. iĢlemlere karĢı üçüncü
kiĢileri korumaktır.

2.5. Kadastronun Yararları
Kadastro çalıĢmaları ile elde edilen kadastro haritalarında taĢınmaz malların sınırları,
arazinin topografik yapısı, arazi üzerindeki doğal ve yapay tesisler, toprak kalitesi ve verim
değeri sınırları, sulu veya susuz tarım yapılıĢı, ürün cinsleri, bunların nitelik ve nicelikleri
gösterilir. Bu Ģekilde kadastrodan; taĢınmaz mal sınırlarının ve sahiplerinin belirlenmesinde,
tarımsal faaliyetlerde, Ģehir planlamasında, her türlü mühendislik yapılarının planlama ve
inĢaatının yapımında geniĢ ölçüde yararlanılır.


Mülkiyet belirlemesinde kadastronun baĢlıca amacı, taĢınmaz malların
sınırlarının arazide iĢaretlenerek ölçülmesi ve sahiplerinin belirlenmesidir.
Kadastro ile özel mülkiyetteki taĢınmaz malların sınırları, devlete ait ormanların
sınırları, mera, yaylak ve kıĢlakların sınırları, köy sınırları ve diğer kamu
mallarının sınırları belirlenir. Ortaya çıkabilecek olan her türlü anlaĢmazlık
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giderilerek taĢınmaz mallar güvence altına alınır. Meydana gelebilecek sınır
anlaĢmazlıklarında kadastrodan öncelikli yararlanılır.
Tarımsal faaliyetlerde toprağın çeĢitli nedenlerinden dolayı devamlı olarak
bölünmesi, küçük parçalar hâlinde tarımsal iĢletmeler (tarla) meydana
getirmiĢtir. Bu tarımsal iĢletmelerden daha az emek ve masrafla daha fazla
verim alabilmek ancak burada yapılacak olan arazi toplulaĢtırması ile
mümkündür. Arazi toplulaĢtırmasında bu küçük parçalar birleĢtirilerek yol ve
sulama ağından yararlanabilecek Ģekilde yeniden tarımsal iĢletmeler oluĢturulur.
OluĢturulan bu tarımsal iĢletmeler toplulaĢtırmaya katılan arazi sahiplerine
tekrar geri verilir. Dağıtma iĢleminin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi gerekir.
Bu bilgilerin elde edilmesinde kadastrodan yararlanılır. Ayrıca tarımsal
iĢletmelerden en fazla verimi elde edebilmek için hangi ürünün, nerede daha iyi
üretilebileceğinin bilinmesinde yarar vardır. Kadastro çalıĢmaları sırasında bitki
cinsleri ve toprak özellikleri belirlenirse daha bilinçli ve planlı üretim
yapılmasına yardımcı olunur.
ġehir planlamasında sağlıklı bir ĢehirleĢme için insanların ihtiyacı olan konut,
eğitim, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin toprak üzerine planlı bir Ģekilde
yerleĢtirilmesi gerekir. Bu ise ancak Ģehirlerin imar planlarının yapılması ve
uygulanması ile mümkün olabilir. Ġmar planlarının hazırlanıp uygulanması için
önce o yerin kadastrosunun yapılmasına ihtiyaç vardır.
Mühendislikte yer yüzü üzerinde yapılacak olan mühendislik projelerinin
planlanması için öncelikli olarak kadastral-topografik haritalardan yararlanılır.
Ayrıca mühendislik projelerinin uygulanması ya da baĢka nedenlerden dolayı
yapılacak kamulaĢtırmalar için mülkiyet belirlemesinde kadastrodan
yararlanılır. Bunun yanında teknik alt yapı tesislerinin planlı ve sağlıklı bir
Ģekilde yerleĢtirilmesinde teknik alt yapı kadastrosu bilgilerine ihtiyaç duyulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kadastro Kanunu’na uygun olarak kadastroculuğun konusunu açıklayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kadastro terimlerini açıklayınız.

 Kadastral terimleri hatırlayınız.

 Kadastronun tarihçesini inceleyiniz.

 Kadastroya ait tarihi belgeleri
değerlendiriniz.

 Kadastroyu tür yönünden değerlendiriniz.

 Kadastro türlerini ele alınız.
 Kadastronun görevlerini anlayabilmek
için taĢınmaz mallarla ilgili olarak
gerçek ve tüzel kiĢilerin devletten
beklentilerine göz atınız.
 Mülkiyet belirlemesinde, tarımsal
faaliyetlerde, Ģehir planlamasında ve
mühendislikteki yararlarına bakınız.

 Kadastroyu görevleri yönünden
değerlendiriniz.
 Kadastroyu yararları yönünden
değerlendiriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Sıra

Değerlendirme Ölçütleri

1

Kadastro terimlerini açıkladınız mı?

2

Kadastronun tarihçesini incelediniz mi?

3

Kadastroyu tür yönünden değerlendirdiniz mi?

4

Kadastroyu görevleri yönünden değerlendirdiniz mi?

5

Kadastroyu yararları yönünden değerlendirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Kadastro çalıĢmaları yapıldığı sırada var olan adaya ……………………….. denir.

2.

Aynı zamanda hukuki kadastro da denilen kadastro türüne ……………………. denir.

3.

Günümüzde hâlâ geçerli olan kadastro ile ilgili kanun …….. sayılı Kadastro
Kanunu’dur.

4.

TaĢınmaz mal ile üzerindeki hakları göstermek üzere devletin sorumluluğu altında
tutulan sicile …………… …………… denir.

5.

…………….. kadastrosu ilk oluĢan ve uygulanan kadastro türüdür.

6.

Toprak üzerinde yapılacak çalıĢmalar için veri hazırlayan kadastro türü ……
…………….. kadastrodur.

7.

1912 yılında çıkan ve ilk kadastro kanunu olan “Emval-i Gayrimenkulenin Tahdit ve
Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat” ilk defa ………. …………’da uygulanmıĢtır.

8.

Yeryüzü üzerinde yapılacak her türlü mühendislik projelerinin planlanması için
öncelikle …………….. …………………… haritalardan yararlanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat Yasası’na uygun olarak harita, kadastro,
tapu iliĢkisini yorumlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat Yasası’nı araĢtırıp okuyunuz.
Bulunduğunuz yerdeki tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine gidiniz. Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesine girerek harita, kadastro ve tapu iliĢkisini
araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. HARĠTA-KADASTRO-TAPU ĠLĠġKĠSĠ
Kadastro iĢlemlerinin temelinde toprak mülkiyeti yatmaktadır. Kadastro çalıĢmaları ile
taĢınmaz malların arazide sınırları belirlenerek sahipleri tespit edilir ve tapu kütüğüne
kaydedilir. TaĢınmaz mal ister gerçek kiĢiliğe, ister tüzel kiĢiliğe ait olsun sonuçta yine
taĢınmaz mal mülkiyeti söz konusudur. Bu nedenle taĢınmaz mal mülkiyetinin olmadığı
durumlarda kadastro hiçbir anlam taĢımaz.

3.1. TaĢınmaz Mal Kavramı
TaĢınmaz mal, yeraltında ve yerüstündeki yapıları, kaynakları, bitkileri kapsayan üç
boyutlu yeryüzü parçasıdır. BaĢka bir deyiĢle taĢınmaz mal, yer yüzeyinin altında ve
üstünde, derinliği ve yüksekliği olan fizikî bir varlıktır.

3.1.1. Araziler
Araziler, sınırları plan ve belgelerle veya bilirkiĢi ya da tanık beyanları ile
belirlenebilen yeryüzü parçasıdır. Örneğin; tarla, arsa, bağ, bahçe, sazlık, çalılık, bataklık,
kayalık, mera, yaylak, otlak vb. yeryüzü parçaları ister tarıma elveriĢli olsun, ister olmasın
veya hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın “arazi” sınıfına girer.
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3.1.2. Tapu Sicilinde Yazılı Olan Haklar
Fizikî varlığı olmamasına rağmen tapu sicilinde bağımsız ve sürekli olmak üzere
ayrıca yazılan haklar taĢınmaz mal sınıfına girer. Örneğin; inĢaat hakkı, kaynak hakkı ve
geçit hakkı gibi irtifak hakları taĢınmaz mal olarak kabul edilir. Bir tarladan çıkan su tarlanın
bütünleyici bir parçasıdır. Kullanım hakkı olduğu için tapuya taĢınmaz mal olarak tescil
edilir.

3.1.3. Kat Mülkiyeti
TamamlanmıĢ bir yapının baĢlı baĢına kullanılabilen parçaları, kat mülkiyeti yasası ile
kat mülkiyetine çevrildiğinde tapuya taĢınmaz mal olarak kaydedilir. Örneğin, bir
apartmanın daireleri, bir iĢ hanının dükkânları kat mülkiyetine çevrildiğinde tapuya birer
bağımsız taĢınmaz mal olarak kaydedilir.

3.1.4. Madenler
Madenler ülkenin doğal servetlerindendir. Bu servetler devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Madenleri arama ve iĢletme hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre
için gerçek ve tüzel kiĢilere devredebilir. Burada taĢınmaz mal olarak kabul edilen, toprak
altındaki ya da topraktan çıkarılmıĢ maden değil, madenlerin aranması ve iĢletilmesi gibi
devletten alınmıĢ ayrıcalıklı haklardır.

3.2. Mülkiyet Kavramı ve Türleri
Mülkiyet; bir mala sahip olma, onu kendisine bağımlı kılma, üzerinde egemenlik
kurma durumudur. Mülkiyet, kiĢiye sahip olduğu maldan bağımsız olarak yararlanma
hakkını verir. Herhangi bir malın sahibi olan kiĢi, o malı yasal sınırlar içinde dilediği gibi
kullanabilir, baĢkalarına kullandırabilir, satabilir, bağıĢlayabilir. KiĢinin bu hakkı ancak
kamu yararının olduğu durumlarda elinden alınabilir veya kısıtlanabilir. Mülkiyet hakkı,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerden sayılmıĢtır ve Ģöyle
denilmiĢtir: “Herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla ve
kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
Anayasa’da geçen hükümlere göre mülkiyet hakkı sınırsız bir hak değildir. Mülkiyet
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı ise bu hak kısıtlanır. Çünkü toplumun yararı
mülkiyet hakkından önce gelir. Ayrıca mülkiyet hakkı kamu yararı amacıyla, kanunların
belirlediği çerçevede ve malın bedeli peĢin ödenmek Ģartı ile kiĢinin elinden alınabilir. Buna
da kamulaĢtırma denir.

3.2.1. Malın Cinsi Bakımından Mülkiyet
Mallar, ekonomik (iktisadi) değer taĢıyan ve sahiplenmeye elveriĢli olan fizikiî
varlıklardır. Mallar, taĢınır ve taĢınmaz mallar olarak ikiye ayrılır:
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TaĢınır mal mülkiyeti: TaĢınır mal mülkiyeti altın, gümüĢ, ev eĢyası, büro
eĢyası, takı vb. gibi taĢınabilen mallar üzerindeki mülkiyettir. TaĢınır mal
mülkiyeti elde etmekle kazanılır, kayda gerek yoktur.
TaĢınmaz mal mülkiyeti: TaĢınmaz mal mülkiyetinin kiĢi ve toplum açısından
önemi büyüktür. Bu nedenle taĢınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin kazanılması
ancak kayıt iĢlemi ile olur. TaĢınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı tapu
kütüğüne tescil ile doğar ve bu tescilin silinmesi ile yok olur.

3.2.2. Malik Sayısı Bakımından Mülkiyet
Mülkiyet, malik (sahip) sayısı bakımından tek kiĢi mülkiyeti ve ortak mülkiyet olmak
üzere ikiye ayrılır:



Tek kiĢi mülkiyeti: Bir eĢya üzerindeki mülkiyet hakkının bir tek kiĢiye ait
olması durumudur. EĢyanın sahibi o malın tek baĢına sahibidir. Ortağı olmadığı
için eĢya üzerindeki eylemlerinde baĢka bir kiĢinin iznine gerek yoktur.
Ortak (müĢterek) mülkiyet: TaĢınır veya taĢınmaz mal üzerindeki mülkiyet
hakkının birden çok kiĢiye ait olması durumudur.

3.3. Tapu ve Kadastro ĠliĢkileri
Tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlükleri arasındaki iliĢkiyi anlayabilmek için
önce bu müdürlüklerin hangi iĢlemleri yaptığının bilinmesi gerekir.
Tapu sicil müdürlükleri, yetki alanlarına giren bölgelerdeki taĢınmaz malların
mülkiyetlerine iliĢkin her türlü akit ve tescil iĢlemlerini yapar. Kadastro çalıĢması
yapılmayan alanlarda taĢınmaz malları hukuki yönden inceleyerek tapu kayıtlarını düzenler.
Ayrıca eski ve yeni düzenlenmiĢ olan sicil evraklarını ve tapu kütüklerini korumaya alarak
gerektiğinde ilgililere sunarlar.
Kadastro müdürlükleri, ülkenin kadastral topoğrafik haritalarını yapar. Bu haritalara
dayalı olarak taĢınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki
durumlarını tespit eder ve bu suretle tapu sicillerini düzenler. Kadastro çalıĢmaları sonunda
elde edilen kadastro tutanakları, tapu kütükleri, paftalar ve diğer gerekli belgeleri tapu sicil
müdürlüğüne devreder. Ayrıca serbest çalıĢan harita mühendislerinin yaptıkları imar
uygulamaları gibi çalıĢmalar sonucu gelen tescile konu haritaların kontrol iĢlerini, ayırma,
birleĢtirme, cins değiĢikliği ve yer gösterme hizmetlerini de yapar.
Kadastro müdürlükleri taĢınmaz malları teknik yönden, tapu sicil müdürlükleri ise
hukuki yönden inceler. Daha açık söylemek gerekirse kadastro müdürlükleri, taĢınmaz
malların ölçüme dayalı iĢlemlerini; tapu sicil müdürlükleri ise taĢınmaz malların alım, satım,
bağıĢlama gibi hukuka dayalı iĢlemlerini yapar.
Kadastro müdürlükleri ile tapu sicil müdürlükleri yapacakları teknik ve hukuki
iĢlemlerde birbirleriyle bilgi alıĢveriĢinde bulunurlar. Örneğin; bir ifraz (ayırma) iĢleminde
taĢınmaz malın sınır ölçüleri ve gerekli bilgiler kadastro müdürlüklerinden alınır. Ġfraz iĢlemi
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alınan bu bilgilere bağlı kalınarak yapılır ve tapu sicil müdürlüklerinde tescil edilir.
Tescilden sonra kadastro müdürlüklerinde paftalara iĢlenir. Ġfraz iĢlemi tapu sicil
müdürlüklerinde tescil edilmeden kadastro müdürlüklerinde paftalara iĢlenemez. Tapu sicil
müdürlükleri ile kadastro müdürlükleri arasındaki iliĢkiye baĢka bir örnek verecek olursak
bir köyde ilk defa kadastro çalıĢmasının yapıldığını düĢünelim, kadastro müdürlüğü o köyde
daha önceden düzenlenmiĢ tapu kaydı olup olmadığını tapu sicil müdürlüğüne sorar. Eğer
önceden tutulmuĢ tapu kaydı var ise bu kayıtları göz önünde bulundurmak zorundadır.
Görülüyor ki tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlükleri taĢınmaz mallar
hakkında yaptıkları iĢlemlerde birbirleri ile daima iliĢki hâlindedirler. Bu iki kuruluĢ
birbirinden ayrı olarak düĢünülemez. Tapunun hangi sorulara cevap verdiği, kadastronun
hangi sorulara cevap verdiği aĢağıdaki gibidir.
TAPU

KADASTRO

KĠMĠN?
NASIL?

NEREDE?
NE KADAR?

3.4. Kadastro ve Tapulama
Kadastro ve tapulama yaptıkları iĢlemler bakımından bir bütündür. Kadastro ve
tapulama ile sonuçta taĢınmaz malların geometrik ve hukuki durumları belirlenir.
Kadastronun amacı; ülkenin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taĢınmaz
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuksal durumlarını saptamak ve bu
yolla Türk Medenî Kanunu’nun ön gördüğü tapu sicilini kurmaktır.
Tapulama ise, tapulamaya baĢlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları
dıĢında kalan taĢınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını tespit etmiĢtir. Hâlen
yürürlükte olan Kadastro Kanunu ile kentsel ve kırsal alanlarda farklı biçimde yürütülen
kadastro çalıĢmaları birleĢtirilmiĢtir.

3.5. Harita, Kadastro ve Tapu ĠliĢkisi
Bütün toplumlar için, ekonominin iç dinamiği, yaĢamın temel dayanağı topraktır.
Ġnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için her zaman toprağa muhtaçtır. Fakat toprak
çoğaltılamayan, üretilemeyen tamamen doğal yoldan oluĢan bir varlıktır. Ġnsanın doğasında
içgüdüsel olarak sahiplenme arzusu yatmaktadır. Ġnsan nüfusunun artıĢına karĢın toprağın
çoğaltılamaz oluĢu onu daha da değerli kılmıĢtır.
Harita, tapu, kadastro sektörü insanların sahiplenme (mülkiyet edinme) arzusuna
hizmet eden bir sektördür. Haritacılık; ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların
üretimini, araziye iliĢkin küçük ve büyük tüm projelerin etüt ve uygulamalarını
gerçekleĢtiren bir meslek dalıdır. Haritalar ve haritacılık hizmetleri tüm yatırım ve
mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluĢturur. Söz gelimi kent planlaması ve imar planları
için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları,
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kamulaĢtırma planları, arazi toplulaĢtırma planları, maden haritaları, topografik haritalar
harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Kara yolu, demir yolu, sulama, tünel
ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin
araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve
yapımlarında haritacıların yoğun bir iĢlevi vardır: Mülk sahiplerinin isteklerine yardımcı
olur, ayırma, birleĢtirme, cins değiĢikliği gibi.
Kadastro ise taĢınmaz malların sınırlarını arazide belirler ve ölçer, hukuki durumlarını
tespit eder, yüz ölçümlerini hesaplar, kadastro paftalarını oluĢturur ve gerekli belgeleri
düzenleyerek bir yerde yukarıda belirtilen haritacılık çalıĢmalarına hizmet eder. Harita ve
kadastro birbirinden ayrı düĢünülemez. Kadastro görmemiĢ bir yerde imar çalıĢmaları söz
konusu olamaz.
Tapu ise kadastro çalıĢmalarının bir sonucudur. Yapılan bütün kadastro çalıĢmaları,
mülkiyet belirlemeleri sonunda tapuya tescil edilir. Yani bir bakıma kadastro tapuya da
hizmet etmektedir. Harita, tapu ve kadastro aslında ayrı gibi görünse de bir bütündür.
Örneğin, bir yol geniĢletme projesi uygulamak gerektiğinde yolun geniĢlemesi için o
güzergâhtaki tarlaların kamulaĢtırılmasına ihtiyaç vardır. Haritacıların burada önce yola terk
uygulaması yapması gerekir. Bunun için tarla sahiplerinin mülkiyet bilgilerine ihtiyaç vardır.
Çünkü ilgili idare tarla sahip ya da sahiplerine kamulaĢtırma bedeli ödemelidir. Mülkiyet
bilgileri için tapu sicil müdürlüğüne baĢvurmak gerekir. Tapu kayıtları da kadastro
çalıĢmaları sayesinde kesinlik kazanır. Görüldüğü gibi harita, tapu ve kadastro birbirine çok
bağlıdır.

3.6. Tapu ve Kadastro KuruluĢu
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teĢkilatı, merkez ve taĢra birimlerinden
oluĢmaktadır.
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ġekil 3.1: TKGM teĢkilat Ģeması

3.6.1. Genel Müdürlüğün Görevleri

ġekil 3.2: TKGM amblemi

Resim 3.1: Ankara’da bulunan TKGM binası
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri Ģunlardır:







TaĢınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil iĢlerinin yapılmasını,
Hazine’nin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde
tutulmasını, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak
sağlamak,
Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel ilkeleri belirlemek, bu konudaki
her türlü iletiĢimi sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını,
uygulanmasını, değiĢikliklerin takibini, denetimini, teknik uygulama niteliğini
kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak,
Kadastral ve topoğrafik haritaların düzenlenmesi için gerekli olan sabit
noktaları ve koordinatlarını, havadan Resim alımını ve çizim hizmetlerini
yürütmek için temel ilkeleri belirleyerek, iletiĢimi sağlamak,
Tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliĢtirilmesini ve bağlantıyı
sağlayacak esasları belirlemek, uygulamasını takip etmek, denetlemek,
çalıĢanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak
ve satın alınmasını sağlamaktır.

3.6.2. Merkez TeĢkilatı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teĢkilatı ana hizmet birimleri ile danıĢma,
denetim ve yardımcı birimlerden oluĢur.
Genel müdür; genel müdürlük hizmetlerini mevzuata, millî güvenlik siyasetine,
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek, görev ve çalıĢma alanına
giren konularda diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği ve bağlantıyı sağlamak, aynı zamanda
merkez ve iller teĢkilatının çalıĢmalarını, iĢlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili
ve sorumlu tutulmuĢtur.
Genel müdür yardımcıları ise bu hizmetlerin yerine getirilmesinde genel müdüre
yardımcı olmakla görevlendirilmiĢlerdir.
Ana Hizmet Birimleri ve Görevleri
Tapu Dairesi BaĢkanlığı: TaĢınmaz malların, her türlü tapu sicil çalıĢmasını
yürütmekle ve kayıt altına almakla sorumludur.
Kadastro Dairesi BaĢkanlığı: TaĢınmaz malların, her türlü kadastro çalıĢmasını
yürütmekle sorumludur.
Harita Dairesi BaĢkanlığı: Her türlü harita iĢlemlerini yürütmekle sorumludur.
Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlarını belirler.
Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı: Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerle Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu olup yabancı ülkelerde yerleĢik yaĢayan kiĢilerin Türkiye'deki taĢınmaz
malları ile ilgili her türlü tapu ve kadastro iĢlemlerini takip eder, düzenler ve arĢivler. Ġlgili
bakanlık ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel
kiĢilerin yurt dıĢındaki taĢınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollar. Bakanlık ve
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kuruluĢlar arası toplantılar ile ilgili olarak uluslararası emlak müzakereleri için görev
alanındaki belgeleri toplar. Ġlgililere gerekli bilgiyi iletmekle sorumludur.
Tapu ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı: Eski yazılı belgeler de dâhil olmak üzere her türlü
belgeyi arĢivleme ve koruma sisteminden sorumludur.

3.6.3. TaĢra TeĢkilatı
Tapu ve Kadastro KuruluĢunun TaĢra TeĢkilatını; bölge müdürlükleri, tapu sicil
müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri oluĢturur.
3.6.3.1.Bölge Müdürlükleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatı bölge müdürlüğü esasına
dayanmaktadır. Bölge müdürlükleri; bölgesi içerisinde taĢınmaz mallarla ilgili her türlü akit
ve tescil iĢlemlerinin yapılmasını, tapu sicillerinin düzenli bir Ģekilde tutulmasını, siciller
üzerindeki değiĢikliklerin takibini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun
olarak sağlar, izler ve denetler.

Resim 3.2: TKGM Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
Dağılım aĢağıdaki gibidir.
BÖLGE ADI

BÖLGE
MERKEZĠ

Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü

ANKARA

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü

ĠSTANBUL
ĠZMĠR

Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü

BURSA

Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü

KONYA

Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü

ANTALYA
DĠYARBAKIR

Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü

ERZURUM

Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğü

TRABZON

Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü

SAMSUN

Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü

KAYSERĠ
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BAĞLI ĠLLER
BOLU, ÇANKIRI,
KIRIKKALE
KOCAELĠ, SAKARYA.
AYDIN, MANĠSA
BALIKESĠR, ÇANAKKALE,
YALOVA
NĠĞDE, AKSARAY,
KARAMAN
BURDUR, ISPARTA
SĠĠRT, BATMAN, ġIRNAK
AĞRI, ERZĠNCAN, KARS,
IĞDIR, ARDAHAN
ARTVĠN, GĠRESUN, RĠZE
AMASYA, ORDU, SĠNOP,
GÜMÜġHANE, BAYBURT
KIRġEHĠR, NEVġEHĠR

Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü

HATAY

Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü

GAZĠANTEP
EDĠRNE
VAN

Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü

ELAZIĞ

Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü

ESKĠġEHĠR

Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğü

DENĠZLĠ

Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü

KASTAMONU

Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XXI. Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü

SĠVAS
ġANLIURFA
YOZGAT

ADANA, MERSĠN,
OSMANĠYE
KAHRAMANMARAġ, KĠLĠS
KIRKLARELĠ, TEKĠRDAĞ
BĠTLĠS, MUġ, HAKKÂRĠ
BĠNGÖL, MALATYA,
TUNCELĠ
AFYON, BĠLECĠK,
KÜTAHYA
MUĞLA, UġAK
ZONGULDAK, BARTIN,
KARABÜK
TOKAT
MARDĠN, ADIYAMAN
ÇORUM

Tablo 3.1: TKGM Bölge müdürlükleri

3.6.3.2.Tapu Sicil Müdürlükleri
Tapu sicil müdürlükleri, taĢra teĢkilatının taĢınmaz mallara iliĢkin akit ve tescil
iĢlemlerinin yürütülmesi ile sorumlu ve yetkili resmî kuruluĢlardır. Her il ve ilçede tapu sicil
müdürlüğü teĢkilatı kurulmuĢ bulunmaktadır. Günlük iĢ hacmi yoğun olan il ve ilçelerde,
hizmetin gerektirdiği ihtiyaç derecesine göre birden fazla müdürlükler kurulmuĢtur. Örneğin;
Ġzmir ilinin her anakent ilçesinde bir tapu sicil müdürlüğü var olduğu hâlde nüfus yoğunluğu
fazla olan Konak ilçesinin bünyesinde de ayrıca beĢ tane müstakil tapu sicil müdürlüğü
bulunmaktadır.

Resim 3.3: Ġzmir’in ilçesi Tire Tapu Sicil Müdürlüğü

Tapu sicil müdürlükleri; yetki alanlarında, mevzuat çerçevesinde taĢınmaz mallara ait
akit ve her türlü tescil, tadil, terkin iĢlemlerini yapar.
3.6.3.3.Kadastro Müdürlükleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak her ilde en az bir kadastro
müdürlüğü kurulur. Ġhtiyaç olması durumunda ilçelerde de kadastro müdürlükleri kurulabilir.
Kadastro müdürlüğü kurulmayan ilçelerde ise kadastro Ģefliği kurulur. Kadastro Ģefliği
kurulmayan ilçeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen bir
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kadastro müdürlüğüne bağlanırlar. Kadastro müdürlükleri ile Ģefliklerinin kadro ve eleman
sayısı iĢ hacmine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Kadastro müdürlüklerinin kuruluĢ amacı Kadastro Kanunu’nda Ģöyle ifade edilmiĢtir:
“Memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taĢınmaz malların sınırlarını arazi
ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medenî
Kanunu’nun öngördüğü tapu sicillerini tutmaktır.”

3.6.4. Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisliği Büroları (LĠHKAB)
Kanun ile kadastro müdürlüklerinin yürütmekte olduğu bazı iĢ ve hizmetler LiHKAB’
lara devredilmiĢtir. Lisanslı harita kadastro büroları, kamu adına iĢ yapan özel bürolardır.
Lisans almaya hak kazanan mühendisler sınav ile belirlenmiĢtir.
Yurt genelinde açılan Lisanslı Harita ve Kadastro büro sayısı ilçe ve/veya bölge
bazında kadastro müdürlüklerince yapılan iĢlem sayısına göre belirlenmiĢtir.
Lisanslı Harita Kadastro Bürolarında yapılacak iĢ ve hizmetler Ģunlardır:
Tescile tabi olmayan;

Aplikasyon (Röperli kroki),

Parsel Yer gösterme,

Bağımsız Bölüm Yer Gösterme
yapımı ve kontrolüdür.
Tescile tabi olan;

Cins değiĢikliği,

Ġrtifak hakkı tesisi,

BirleĢtirme
iĢlemlerine yönelik talebe bağlı
güncellenmesi, ilgililerine sunulmasıdır.

hizmetlerin
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yapımı,

kontrolü,

izlenmesi,

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat Yasası’na uygun olarak harita, kadastro,
tapu iliĢkisini yorumlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 TaĢınmaz mal ve mülkiyeti kadastro ile
iliĢkilendiriniz.

 TaĢınmaz mal ve mülkiyet
kavramlarının kadastroyla iliĢkisini
inceleyiniz.

 Tapu sicil müdürlüğüyle kadastro
müdürlüğünü yaptıkları iĢlemler yönünden
değerlendiriniz.

 Tapu-kadastro iliĢkisini hatırlayınız.

 Kadastro ve tapulamayı değerlendiriniz.

 Harita-kadastro ve tapu arasındaki bağlantıyı
değerlendiriniz.
 Tapu ve kadastro teĢkilatını görevlerine göre
değerlendiriniz.
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 Kadastro ve tapulama ile taĢınmaz
malların geometrik ve hukuki
durumlarının belirlendiğini
unutmayınız.
 Harita, tapu, kadastro sektörü
insanların mülkiyet edinme arzusuna
hizmet eden bir sektör olduğunu
hatırlayınız.
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
teĢkilatının, merkez ve taĢra
birimlerinden oluĢtuğunu
unutmayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Sıra

Değerlendirme Ölçütleri

1

TaĢınmaz mal ve mülkiyeti kadastro ile iliĢkilendirdiniz mi?

2

Tapu sicil müdürlüğüyle kadastro müdürlüğünü yaptıkları iĢlemler
yönünden değerlendirdiniz mi?

3

Kadastro ve tapulamayı değerlendirdiniz mi?

4

Harita-kadastro ve tapu arasındaki bağlantıyı değerlendirdiniz mi?

5

Tapu ve kadastro teĢkilatını görevlerine göre değerlendirdiniz mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

(
)Araziler, sınırları plan ve belgelerle veya bilirkiĢi ya da tanık beyanları ile
belirlenebilen yeryüzü parçasıdır.

2.

( ) Kat mülkiyeti tapu kütüğüne yazılan haklardan birisidir

3.

(

4.

( ) Kadastro müdürlükleri taĢınmaz malları hukuki yönden, tapu sicil müdürlükleri
teknik yönden inceler.

5.

(

) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra teĢkilatından oluĢur

6.

(

) Harita ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı yardımcı birimlerdendir.

7.

( ) Lisanslı harita ve kadastro mühendisliği büroları kadastro iĢi yapan özel
kuruluĢlardır.

8.

( ) Bitlis, MuĢ, Hakkâri illeri Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlıdır.

) Altın, gümüĢ gibi eĢyalar taĢınmaz mal kapsamına girer.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

43

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Ülkemizdeki harita ve kadastro hizmetlerini aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre
değerlendiriniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Haritacılığın ve kadastroculuğun
tarihçesini inceleyiniz.
 Uygulama alanlarını ve görevlerini
sıralayınız.
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün
teĢkilat yapısını inceleyiniz.

 Tarihi geliĢimlerini değerlendiriniz.
 Hizmetler yönünden değerlendiriniz.
 TeĢkilat yönünden değerlendiriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Sıra

Değerlendirme Ölçütleri

1

Tarihi geliĢimlerini değerlendirdiniz mi?

2

Hizmetler yönünden değerlendirdiniz mi?

3

TeĢkilat yönünden değerlendirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Haritacılar, aĢağıdakilerden hangisini harita üzerine çizmezler?
A) Doğal ve yapay tesisleri
B) Ġmar durumunu
C) Toprak cinsini
D) Ormanları

2.

Tarihte ilk harita baskısı 15. yüzyılda nerede gerçekleĢtirilmiĢtir?
A) Çin’de
B) Venedik’te
C) Amerika’da
D) Trablusgarp’ta

3.

16. yüzyılda Nasuh Salahi’nin Bağdat seferi sırasında yaptığı haritaları bir kitap hâline
getirdiği eserin adı nedir?
A) Portolon
B) Mirat-ul Kâinat
C) Kiepert Haritaları D) Anadolu Atlası

4.

Harita yapımları için dünyanın gerçek Ģekli ne olarak kabul edilmiĢtir?
A) Küre
B) Daire
C) Jeoid
D) Elips

5.

“Haritanın veya planların belirli bir bölümleme düzenine uygun olarak çizilen ve
birbirleriyle kenarlaĢabilen parçalardan her biridir.” tanımı aĢağıdakilerden hangisine
uyar?
A) Pafta
B) Harita
C) Kroki
D) Plan

6.

“Bir arazi parçasının veya bir binanın zemin üzerindeki konumunu, sınırlarını ve
boyutlarını göstermek için hak sahibine verilen haritalı belgedir.” tanımı
aĢağıdakilerden hangisine uyar?
A) Tapu
B) Plan
C) Çap
D) Harita

7.

Ġlk defa “kadaster” terimi nerede kullanılmıĢtır?
A) Almanya
B) Mısır
C) Çin

D) Osmanlılar

Ülkemizde ilk kadastro teĢkilatı ne zaman kurulmuĢtur?
A) 1925
B) 1928
C) 1940

D) 1932

8.

9.

Mülkiyet kadastrosu aĢağıdakilerden hangisini belirlemeyi amaçlar?
A) TaĢınmazların vergilendirilmesini
B) TaĢınmazların ekonomik değerlerini
C) TaĢınmazların hukuki ve geometrik durumlarını
D) Haritalarını yapmayı

10.

Kadastro bilgilerinden aĢağıdakilerden hangisinde yararlanılmaz?
A) Mülkiyet belirlemesinde
B) ġehir planlamasında
C) ĠnĢaat yapımında
D) Tarımsal faaliyetlerde

11.

AĢağıdakilerden hangisi taĢınmaz maldır?
A) Bilezik
B) Hisse senedi
C) Para
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D) Dükkân

12.

Yetki alanlarına giren bölgelerdeki taĢınmaz malların mülkiyetlerine iliĢkin her türlü
akit ve tescil iĢlemlerini yapan kurum hangisidir?
A) Kadastro müdürlüğü
B) Tapu sicil müdürlüğü
C) DSĠ
D) Belediyeler

13.

AĢağıdakilerden hangisi TKGM’nin ana hizmet birimlerinden değildir?
A) Döner Sermaye ĠĢletmenliği
B) Harita Daire BaĢkanlığı
C) Kadastro Daire BaĢkanlığı
D) Tapu ArĢiv Daire BaĢkanlığı

14.

AĢağıdakilerden hangisi TKGM’nin danıĢma ve denetim birimlerinden değildir?
A) TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
B) Hukuk MüĢavirliği
C) Kadastro Daire BaĢkanlığı
D) Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı

15.

Aydın, Manisa illeri TKGM bölgelerinden hangisine bağlıdır?
A) Ġzmir
B) Bursa
C) Konya
D) Antalya

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Tamamının, haritacı
Portolon
Küre
Trablusgarplı Ġbrahim Reis
Uygulama (Aplikasyon)
C
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Kadastro Adası
Mülkiyet
3402
Tapu Sicili
Vergi
Çok Yönlü
Konya, Çumra
Kadastral Topoğrafik

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
D
Y
Y
D
Y
D
Y

1
2
3
4
5
6
7
8
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
C
B
D
C
A
C
A
A
C
C
D
B
A
C
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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