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TUCBS.TK nedir?  
  Tapu-Kadastro; kadastrosu yapılan ve 

yeryüzünde mülkiyet hakkına sahip en 
küçük homojen birim olan kadastro 
parseli ve taşınmaz malları konumsal 
olarak ifade eder. Bu taşınmaz mallar 
için tapu kütüğünde tescil edilen 
mülkiyet ve diğer haklara ait bilgileri 
içerir. 

 Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve 
harita üzerinde belirtilerek hukuki 
durumlarının ve üzerindeki hakların 
tespit edilmesidir. Tapu Kadastro temel 
olarak ada, parsel, parsel köşe 
noktaları, irtifak hakkı ve tapu 
bilgilerini içermektedir. 

TUCBS.TK Kapsamı 

• Mevcut Uygulamalar/Standartlar 
• Yurtdışı Örnekler 
• Uluslararası Standartlar 
• TUCBS projesi kapsamında gerçeklenen paydaş 

analizleri 
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TUCBS.TK Uygulama Alanları 

 Arazi Yönetimi, 

 Kadastro Uygulamaları, 

 Taşınmaz Değerlemesi,  

 Kamulaştırma ve Toplulaştırma,  

 İmar Uygulamaları, 

 Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, 

 Toprak Reformu, 

 Vergilendirme, 

 Yer Seçimi,  

 Altyapı ve Üstyapı Projeleri  

 

Tapu-Kadastro Veri Temasının 
İncelenmesi;  

 1o Bakanlık 

 24 Genel Müdürlük 

 25 Daire Başkanlığı  

 

Tanımlanan; 

 77 Farklı İş 

              59 Mevcut   

               18 Önerilen 

 

Kullanılan; 

 24 Farklı Mevzuat 

 

Tespit Edilen; 

 24Farklı Tapu-Kadastro Katmanı 

TUCBS.TK İçeriği 
 Kadastral Konumsal 

Birim 

 Tapu Kişi 

 Tapu Tescil 

 TK Harici Veri 

 Kadastro Orjinal Veri 

 Kadastro Veri Yapısı 
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TUCBS: TK Tapu-Kadastro Veri Modeli 

pkg Tapu Kadastro_

«applicationSchema»

KadKonumsalBirim

«applicationSchema»

KadOrjVeri

«applicationSchema»

KadVeriYapısı

«applicationSchema»

TapuTescil

«applicationSchema»

TapuKişi

«applicationSchema»

TKHariciVeri

Tapu-Kadastro veri 
teması; Konumsal 
Birimleri, Kadastro 
Orijinal Verilerini, 
Kadastro Veri 
Yapısını, Tapuda 
Tescil Edilen 
Taşınmazları, Kişileri 
ve Harici Verileri 
temsil eden altı gruba 
(paket) ayrılmıştır 

TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri  
(Konumsal Birim_Özet) 

 class TK_KonumsalBirim_Özet

VersionedObject

«FeatureType»

TK_KonumsalBirim

+ alan:  Integer [0..1]

+ etiket:  CharacterString [0..1]

+ gkbKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli [0..1]

+ isim:  CharacterString [0..1]

+ kbKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

+ referansNokta:  GM_Point [0..1]

+ areaClosed() : Boolean

+ computeArea() : Integer

+ createArea() : GM_Surface

«FeatureType»

TK_KonumsalBirimKumesi

«FeatureType»

TK_ProjeAlani

«FeatureType»

TK_Parsel

«FeatureType»

TK_Ada

«FeatureType»

TK_Irtifak

+ kisitlamalar:  CharacterString

«FeatureType»

TK_Bina

«FeatureType»

TK_BinaBölümü

bina ve bagimsiz 

bolüm buraya gelecek

+element 1..*

+kume 0..1

+parsel 1..*

+küme
0..*

+once

0..*

+sonra

0..*

+irtifak

0..*

+parsel 1

+bölüm

1..*

+bina

1

Konumsal Birim grubunda; 
uygulamada alan, teorik 
olarak ise alan ve hacim 
geometrisine sahip 
KonumsalBirim temel 
detay sınıfı yer almaktadır. 
Bu sınıf diğer konumsal 
birim detay sınıfı türleri 
olan Parsel, Bina, 
BinaBölümü, 
KonumsalBirimKümesi, 
Ada, ProjeAlanı ve Irtifak 
detay sınıflarının temel 
özelliklerini 
tanımlamaktadır. 
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TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri 
 (Kadastro Orjinal Veri) 

 class TK_KadastroOrj inalVeri

VersionedObject

«FeatureType»

KadastroKonumsalBirim::

TK_KonumsalBirim

VersionedObject

«FeatureType»

KadastroKonumsalBirim::

TK_Katman

VersionedObject

«FeatureType»

TK_AsilNokta

+ /boyut:  Integer

+ donusum:  CC_Operation [0..1]

+ kalite:  DQ_Element [0..*]

+ konumAsil:  GM_Point

+ konumDegisim:  GM_Point [0..1]

+ nKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

«CodeList»

TK_DetayIsaretTuru

+ belirsiz

+ digerDogalIsaret

+ digerYapayIsaret

+ köseTasi

«CodeList»

TK_JeodezikNoktaTuru

+ düsey

+ düseyAnaTUDKA

+ yatayAgAna

+ yatayAgSiklastirma1

+ yatayAgSiklastirma2

+ yatayAgSiklastirma3

+ yatayAgSiklastirmaDizi

+ yatayGPSC1

+ yatayGPSC2

+ yatayGPSC3

+ yatayGPSTUTKA

«FeatureType»

TK_Nokta

+ isaretTuru:  TK_DetayIsaretTuru

+ noktaTuru:  TK_NoktaTuru

«FeatureType»

TK_JeodezikKontrolNokta

+ noktaTuru:  TK_JeodezikNoktaTuru

«enumeration»

TK_NoktaTuru

Attributes

+ köse

+ detay

«FeatureType»

TK_KonumsalIslemBelge

+ dayanak:  MultiMedia

+ digerBelge:  MultiMedia [0..*]

+ hesaplar:  MultiMedia [0..*]

+ turu:  TK_TeknikIslemTuru

«CodeList»

AI_OlcuBelgeTuru

+ gps&gnssOlcu

+ olcuKrokisi

+ ortoFoto

+ rolatifOlcu

+ topoHarita

+ videoGoruntu

«FeatureType»

TK_KonumsalAsilBelge

+ kalite:  DQ_Element [0..*]

+ olculer:  MultiMedia

+ olcuTarihi:  DateTime

+ tur:  AI_OlcuBelgeTuru

VersionedObject

«FeatureType»

KadastroVeriYapisi::TK_AsilBelge

+ basvuru:  DateTime

+ e-Imza:  Binary [0..1]

+ kabul:  DateTime

+ kayit:  DateTime

+ kbKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

+katman 0..1

+kBirim 0..*

+belge 1

+kBirim 1..*

0..* 0..1

+ölçü

0..*

+belge 1

+nokta 1..*

+kaynak 1..*

Orijinal veri grubunda 
kadastro teknik 
işlemleri esnasında 
yapılan bütün işlem, 
ölçü ve nokta 
bilgilerinin 
arşivlenmesi amacıyla 
KonumsalAsılBelge, 
Konumsal İşlemBelge 
ve AsılNokta detay 
sınıfları tasarlanmıştır  

TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri 
 (Kadastro Veri Yapısı) 

 class TK_VeriYapisi

VersionedObject

«FeatureType»

KadastroOrjinalVeri::TK_AsilNokta

+ /boyut:  Integer

+ donusum:  CC_Operation [0..1]

+ kalite:  DQ_Element [0..*]

+ konumAsil:  GM_Point

+ konumDegisim:  GM_Point [0..1]

+ nKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

VersionedObject

«FeatureType»

TK_Sinir

+ /geometri:  GM_Curve [0..1]

+ sKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli [0..1]

+ sýnýrTanimlamasi:  CharacterString [0..1]

+ /tahminiDogruluk:  Length [0..1]

+ /uretimYontemi:  LI_Lineage [0..1]

VersionedObject

«FeatureType»

KadastroKonumsalBirim::

TK_KonumsalBirim

TK_AsilBelge

«FeatureType»

KadastroOrj inalVeri::

TK_KonumsalAsilBelge

+ kalite:  DQ_Element [0..*]

+ olculer:  MultiMedia

+ olcuTarihi:  DateTime

+ tur:  AI_OlcuBelgeTuru

VersionedObject

«FeatureType»

TK_PaftaIndeksi

+ kKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

+ olcek:  Ratio

+ paftaNo:  CharacterString [0..1]

+sinir

0..*

+nokta

0,2..*

{ordered}

+kaynak 0..1

+sinir 0..*

+kBirim 0..*

eksi

+sinir 0..*+sinir 0..*

arti

+kBirim 0..*

+nokta
1..*

+kaynak 1..*

Veri Yapısı grubunda ise 
tasarımla ilgili en temel 
detay sınıfları 
tanımlanmıştır. Konumsal 
olmayan zamansal 
değişimlerin takip edilmesi 
için nesnelerin geçerlilik 
süresinin başlangıç ve 
bitişlerini belirleyen bir 
soyut detay sınıfı 
(VersionadObject) 
tanımlanmış ve ilgili bütün 
detay sınıfları bu soyut 
sınıfın bir özellemesi 
(specialization) olarak 
tasarlanmıştır 
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Tapu grubunda TescilNesne 
detay sınıfı dışında her türlü 
hukuki işlemi temsil etmek için 
detay sınıfları tanımlanmıştır. 
Tescil edilen nesneler 
üzerindeki Hak, Kısıtlama ve 
Sorumlukları (HKS) temsil 
etmek için HKS detay sınıfı ve 
bu sınıfın türleri olan Hak, 
Kısıtlama ve Sorumluluk detay 
sınıfları tasarlanmıştır . Tescil 
edilen her bir hak, kısıtlama ve 
sorumluluğun kimin adına 
yapıldığını belirlemek amacıyla 
Kişi detay sınıfı ile HKS detay 
sınıfı ilişkilendirilmiştir 

TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri 
 (Tapu Tescil) 

class TK_Tapu

VersionedObject

«FeatureType»

TK_HKS

+ hisse:  Oran

+ zamanPeriyodu:  Time [0..1]

«FeatureType»

TK_Sorumluluk

+ tur:  

TK_SorumlulukTuru

«FeatureType»

TK_Kisitlama

+ tur:  

TK_KisitlamaTuru

«FeatureType»

TK_Hak

+ tur:  TK_HakTuru

VersionedObject

«FeatureType»

TapuKişi::TK_Kişi

VersionedObject

«FeatureType»

TK_TescilNesne

VersionedObject

«FeatureType»

TK_Ipotek

+ miktar:  Integer

+ faizOrani:  Float

+ sira:  Integer

TK_AsilBelge

«FeatureType»

TK_IdariBelge

+ satisBedeli:  Measure [0..1]

+ belgeIcerigi:  MultiMediaType

+ tur:  AI_IdariBelgeTuru

«CodeList»

TK_HakTuru

+ malik

+ kiralama

+ tarimFaaliyet

+ otlatma

+ suKullanım

«CodeList»

TK_KisitlamaTuru

+ irtifakHakki

+ insaatYasagi

+ tarihiEser

«CodeList»

TK_SorumlulukTuru

+ tarihiEserBakim

+ sulamaKanalBakim

+taraf

0..1

+hks

0..*

+bagli

(sirali)

* +hak

1..*

+ipotek0..*

+kredisaglayici

0..*

+nesne 0..1

KişiOlarakTescilNesne

+kişi 0..1

+hks

1..*

+tNesne

1

+hks 0..*

+belge 1..*

+sorumlu1..*

+belge0..*

+ipotek

*

+belge

Kişi grubunda 
taşınmazlar üzerinde bir 
hak, kısıtlama veya 
sorumluluk sahibi olan 
kişiler ve ayrıca tapu 
kadastro teknik ve 
hukuki işlemleri ile ilgisi 
olan kişilerin kayıtların 
tutulması için Kişi detay 
sınıfı tasarlanmıştır. 
Kişiler gerçek kişi, tüzel 
kişi, tescilNesne ve tüzel 
kişiliği olmayan grup veya 
kurumlar olabilmektedir 

TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri 
 (Tapu Kişi) 

 class TK_Kisi

«FeatureType»

AI_Uye

+ hisse:  Oran [0..1]

«FeatureType»

AI_Grup

+ grupNo:  TK_KonumsalGenelDetayli

+ isim:  PT_FreeText [0..1]

+ tur:  AI_TarafGrupTuru

constraints

{sum(AI_Uye.hisse)=1 her grupda}

VersionedObject

«FeatureType»

TK_Kisi

+ kisiKimlik:  HariciKisi

+ tur:  AI_KisiTuru

«enumeration»

AI_KiþiTuru

Attributes

+ gercekKisi

+ tuzelKisi

+ tescilNesne

+ grup

VersionedObject

«FeatureType»

TapuTescil::

TK_TescilNesne

«CodeList»

AI_TarafGrupTuru

+ aile

+ birl ik

«datatype»

KadastroVeriYapisi::

Oran

+ pay:  Integer

+ payda:  Integer

+kiþiler

2..*

+grup

0..*

+nesne

0..1
KiþiOlarakTescilNesne

+kiþi 0..1
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Harici Veri grubunda ise kişi 
temel bilgilerinin nüfus kayıt 
sisteminden elde edileceği 
düşüncesi ile Harici Kişi ve 
benzer şekilde adres 
bilgilerinin de adres kayıt 
sisteminden elde edileceği 
düşüncesiyle Harici Adres 
detay sınıfları 
tanımlanmıştır. 

TUCBS:TK Tapu-Kadastro Bileşenleri 
 (TK Harici Veri) 

 class TK_Kisi

VersionedObject

«blueprint»

TKHariciVeri::HariciAdres

+ adresBolgeIsmi:  CharacterString [0..1]

+ adresKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

+ adresKoordinat:  GM_Point [0..1]

+ binaIsmi:  CharacterString [0..1]

+ binaNo:  CharacterString [0..1]

+ eyalet:  CharacterString [0..1]

+ postaKodu:  CharacterString [0..1]

+ sehir:  CharacterString [0..1]

+ sokakIsmi:  CharacterString [0..1]

+ ulke:  CharacterString [0..1]

VersionedObject

«blueprint»

TKHariciVeri::HariciKisi

+ adresKimlik:  HariciAdres [0..1]

+ foto:  Image [0..1]

+ imza:  Image [0..1]

+ isim:  CharacterString [0..1]

+ parmakizi:  Image [0..1]

+ tarafKimlik:  TK_KonumsalGenelDetayli

 

 TUCBS: BI temasında, her binanın ve kapsadığı bağımsız bölümler 
mülkiyet birimi ile ifade edilebilen ada ve parsel numarasına sahiptir. 

 TUCBS: ID temasındaki idari birim sınırları mülki birimler olan ada ve 
parselleri bölemez. 

 TUCBS: AO temasında arazi örtüsü niteliği belirtilen alanlar ada ve parsel 
ile ilişkilidir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Diğer Veri Temalarıyla İlişkileri 


