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Ülkemiz son dönemde sanayi, teknoloji, ulaşım, eğitim, bilim ve sanat gibi
pek çok alanla birlikte, Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde de büyük bir atılım
gerçekleştirmiş; ekonomik büyümesi, mal ve hizmet ihracatı, ürünlerinin
kalitesi ile dünya arenasında söz sahibi olmuştur.
Dünyada ilk defa Ülkemizde düzenlenen “Dünya Kadastro Zirvesi,
Konferans ve Sergi” etkinliği; İletişim imkânlarının günden güne arttığı
çağımızda, “Dünyamızın Kadastrosunu Yapalım” teması ile Ülkelerin,
harita-kadastro ve coğrafi bilgi teknoloji sektörlerini, uzman ve
yöneticilerini bir araya getirerek, ülkemizin gücünün ve potansiyelinin etkin
şekilde anlatılması ve küresel ölçekte tanıtımının yapılmasını daha da
güçlendirecektir.
Etkinlik ile dünya nüfusunun yüzde 75’inin henüz sahip olamadığı ve
bilgisine erişemediği arazilerin kayıt altına alınmasını sağlayacak yeni
çözümler, ülkelerin arazi yönetim politikalarını ve sistemlerini geliştirecek
yeni fikirler tartışılacaktır.
Arazi yaşamın tabanı olurken, bireyler ve ülkeler için varlık gerekçesi,
geleceğin teminatı ve ekonominin temel taşı olmuştur. Toplumlar için
araziler bir miras değil, gelecek nesillere aktarılacak emanetler olarak
görülmüştür. Bu nedenle daha güvenli ve sağlam bir gelecek için,
arazilerin mülkiyet hakları teminat altına alınarak, sürdürülebilir anlamda
kullanılmaları gerekmektedir. İşte tüm bunları sağlamak kadastronun temel
görevidir.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve Taşra teşkilatında
özveri ile çalışan personelinin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi
ışığında; Tapu ve Kadastro Hizmetleri alanında gerçekleştirilen projeler,
kamudan vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini, Harita ve kadastro özel
sektörün iş yapma kapasitesi ve sektördeki iş hacmi artırmıştır.
Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği sayesinde kurumun uluslararası
nitelikte ihale yapma ve özel sektörümüzün de uluslararası standartlarda iş
yapma kapasitesi oluşturulmuştur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzden beklenen hizmet ve
çalışmalar hem nitelik hem de kapsam bakımından sürekli gelişmektedir.
Bugün itibariyle ülkemizin politika öncelikleri, stratejik hedefleri ve kamusal
ihtiyaçları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün veriyi ve bilgiyi yalnızca
toplayan ve saklayan değil, aynı zamanda işleyen ve sunan bir kurum
olarak hizmet vermesini gerektirmektedir.
Bu amaca ulaşma yolunda Kurum tarafından yürütülen projeler ve
faaliyetler önemli birer adımdır.
Ülke genelinde kadastronun bitirilmiş olması ve ayrıca, Tapu ve Kadastro
Modernizasyon Projesi kapsamında, yenilenen ve sayısal hale getirilen
kadastro haritalarının Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) içerisinde
tapu bilgileri ile eşleşmiş bir şekilde kullanıma sunulması, sürdürülebilir
kentsel gelişme için yerleşmelerimizin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik planlamalar ile gayrimenkul
değerleme çalışmalarında en temel girdileri oluşturmaktadır.
Kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek
şekilde yenilenmesi ve güncellenmesi sonucu elde edilen bilgilerinin kamu
ve özel sektör kuruluşlarının hizmetine sunulması, tapu ve kadastro
hizmetlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırmıştır.
Tapu ve Kadastro kavramı, Devlet olma bilinci ile ortaya çıkmış bir
kavramdır. Diğer taraftan kadastro çalışmaları toprak mülkiyetini güvence
altına alan önemli bir hizmettir.
Bir toplumun içerisinde o toplumunun fertlerinin neye sahip olduğu, eğer
Devletçe kayıt altına alınmamışsa, o zaman o toplum kavgadan
kurtulamaz.
Toplumun içindeki huzurun sağlanmasında, sağlıklı bir haritaya dayanmış
kadastro çalışmasının ve bunun sonucu oluşturulan tapu bilgilerinin önemi
inkar edilemez.
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Dolayısıyla, tapunun- kadastronun, haritanın yapılması demek, ülkeyi
bilmek demektir.
Öte yandan, sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, ülke
topraklarının en iyi şekilde planlanması ile mümkündür.
Tapu- kadastro ve harita bilgileri olmadan, toprağa getirilen projelendirme
faaliyetlerinin hiç birisini başarmak mümkün değildir.
Ne sulama kanalı yapabilirsiniz, ne enerji projesi, ne yol projesi
yapabilirsiniz, ne arazi kullanımının denetimini ve düzenlemesini
yapabilirsiniz.
Bu denli önemli bir hizmet olmasına karşın, Tapu ve Kadastro ve harita
bilgilerinin üretilmesi sessiz, sedasız bir iştir. Günlerce, aylarca ve pek çok
güçlüklerle sarf edilmiş emekleri bir kağıdın üzerine döküp, katlar elinize
alırsınız ya da bir disket veya bir CD ye sığdırabilirsiniz. Buna sarf edilen
emekler, ancak ihtiyaç duyanlar tarafından takdir edilir ve dökülen göz
nuru, o kâğıdın üstünde olur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz nitelikli insan gücüyle; güçlü
toplum, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre hedefleri
doğrultusunda, ulusal gayrimenkul politikaları için ihtiyaç duyulan
fonksiyonları, ileri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, hızlı, kesintisiz,
güvenli ve güncel olarak e-devlet entegrasyonu ile sunabilen, uluslararası
standartları yakalamış etkin bir kurum olarak yurt içi ve yurt dışında
çalışmalarını yürütmektedir.
''Kadastro'' gibi önemli bir konunun dünya ölçeğinde ele alınacağı bu
kapsamlı bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmanın ve siz değerli
misafirlerimizle bir arada olmanın bizler için büyük bir onur vesilesi
olduğunu bir kez daha belirterek hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum.
………………………….
Saygılarımla,
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