
KALİTE EL KİTABI

ST
RA

TE
Jİ 

G
EL

İŞ
Tİ

RM
E 

D
Aİ

RE
 B

AŞ
KA

N
LI

Ğ
I

TS
 E

N
 IS

O
 9

00
1:

20
08





 

KALİTE EL KİTABI 

Yayın Tarihi 02.11.2009 

Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 

Sayfa 1 / 24 

 

 

 

Sıra  

No 
İçindekiler Sayfa No 

TS EN ISO 9001:2008 

Standardı Madde No 

1 İçindekiler 1 - 

2 Revizyon İşleme Sayfası 2 - 

3 
Kurumun Tarihsel Gelişimi, Görev ve 

Yetkileri 
3 - 

4 Kalite El Kitabı ve Kullanımı 4 4.2.2 

5 Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası 5 5.3 

6 
Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar ve 

Hariç Tutmalar 
6-7 4,  4.1, 4.2, 7.3, 7.5.2 

7 
Dokümanların Kontrolü ve Kayıtların 

Kontrolü 
8-9 4.2.3, 4.2.4 

8 Yönetim Sorumluluğu 9 5, 5.1, 5.2, 5.3 

9 
Yönetim Sorumluluğu, Planlama, 

Sorumluluk, Yetki ve İletişim 
10 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.4.1 

10 Organizasyon Şeması 11 5.5 

11 Genel Müdürün Görev Tanımı 12 5.5 

12 Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı 12-13-14 5.5, 5.5.2, 5.5.3 

13 Yönetimin Gözden Geçirmesi 14 5.6 

14 
Kaynak Yönetimi, Kaynakların 

Sağlanması ve İnsan Kaynakları 
14-15 6, 6.1, 6.2, 6.2.2 

15 Alt Yapı ve Çalışma Ortamı 16 6.3, 6.4 

16 
Hizmet Gerçekleştirme ve Hizmet 

Gerçekleştirmenin Planlanması 
16 7, 7.1 

17 Süreç Etkileşim Şeması 17 7.1 

18 
Vatandaş/Müşteri İle İlgili 

Süreçler/Prosesler  
18 7.2 

19 Tasarım ve Geliştirme 18 7.3 

20 Satın Alma 18-19 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3                             

21 Üretim ve Hizmetin Sunumu 19-20 7.5, 7.5.1, 7.5.2                             

22 
Tanımlama ve İzlenebilirlik ve Müşteri 

Mülkiyeti 
20-21 7.5.3, 7.5.4 

23 
Ürünün Korunması ve İzleme ve Ölçme 

Donanımının Kontrolü 
21 7.5.5, 7.6   

24 
Ölçme, Analiz ve İyileştirme, İzleme ve 

Ölçme ve İç Tetkik 
22-23 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2 

25 
Proseslerin  İzlenmesi ve Ölçülmesi, 

Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi 
23 8.2.3, 8.2.4, 8.3 

26 
Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin 

Kontrolü ve Veri Analizi 
24  8.4 

27 
İyileştirme, Düzeltici Faaliyet ve 

Önleyici Faaliyet 
24 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 
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Revizyon İşleme Sayfası 

Sıra 

No 
Konu Başlığı 

Standart 

Madde 

No. 

Rev. No. Rev. Tarihi 

 

Açıklama 

 

1 Kalite Politikası 5.3 01 02.11.2009 
İfade düzeltmesi 

yapılmıştır. 

2 Dış Kaynaklı Süreçler 4.1 01 19.04.2010 İlave edildi 

3 Organizasyon Şeması 5.5.1 01 13.04.2011 
Bazı birimlerimiz 

değiştirilmiştir 

4 Kalite El Kitabı Kullanımı 4.1 01 15.04.2011 
Bazı birimlerimiz ilave 

edilmiştir 

5 Kurum Tanıtım Sayfası  01 06.09.2011 
Yeni Bakanlığımızın ismi 

ilave edilmiştir 

6 Kalite Politikası 5.3 02 02.10.2012 
İfade düzeltmesi 

yapılmıştır. 

7 Kalite El Kitabı 4.2.2 01 01.08.2013 

6083 sayılı kanun 

uyumunda kapsamlı 

güncelleme yapılmıştır. 

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15 
     

16 
     

17 
     

18      

 

Kalite El Kitabında yapılan bütün değişiklikler bu sayfaya Yönetim Temsilcisi tarafından 

kaydedilir.



 

KALİTE EL KİTABI 

Yayın Tarihi 02.11.2009 

Rev. No/Tarih 00/- 

Sayfa 3 / 24 

 

 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nün  Tarihsel  Gelişimi 

 

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 yılında “Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat”ın 

yayınlanmasıyla birlikte "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin 

yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar 

"Defterhane-i Hakan-i Emaneti", "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakan-i Nezareti" gibi 

muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür. 

 

Bu dönemde tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş; harita, 

kadastro ve güncelleştirme konularında ise hiçbir çalışma yapılmamıştır. 

 

Özellikle Osmanlı Devletinin son dönemlerinde (19.yy) bazı sınır ihlallerini önlemek veya daha 

fazla verim alabilmek maksadıyla yapılmış yazılı kadastro örneklerine rastlanılmaktadır. Fakat esas 

olarak 1853-1854’de İstanbul Galata ile Beyoğlu bölgelerinin kadastroları yapılmıştır. 

 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal 

olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem 

kazanmıştır. 

 

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 

1925 yılında 658 Sayılı Kanunla Kadastro Birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 Sayılı Kanunla belirlenmiş 

olup, teşkilat Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet 

Bakanlığına, 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa, 22 Kasım 2002 tarihinde Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı’na, 08 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bazı 

kuruluşların bağlı ve ilgili oldukları bakanlıkların değiştirilmesine ilişkin tezkere ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bağlanarak bugünkü statüsüne kavuşmuştur. 

 

Genel Müdürlüğün Görev ve Yetkileri 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri; 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında” 

6083 Nolu Kanunda; 

a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla 

ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki 

değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak. 

b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve 

güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.  

c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan 

fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak 

veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek. 

ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden 

gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi 

sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak. 

d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve 

menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak. 
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e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak 

müşterek projeler planlamak, yürütmek. 

f) 16 Haziran 2005 tarih ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 

Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların 

faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. 

g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve 

esaslarını belirlemek ve denetlemek. 

ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak. 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Şeklinde belirlenmiştir. 

 

Kalite El Kitabı ve Kullanımı 

 

Bu Kalite El Kitabı, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1073 birimde uygulanmakta olan 

Kalite Yönetim Sisteminin genel şartlarını tanımlayan bir dokümandır. Bu doküman 

Kurumumuzun Kalite Politikasını, kalite anlayışını, organizasyonunu ve TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistem Standardı kapsamındaki uygulamalarını içermektedir.  

 

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun en genel dokümanı olup, konularla ilgili uygulama 

prosedürlerine ve talimatlara atıf yapar. Kalite yönetim sistemi içerisindeki uygulamaların detayı 

prosedürlerde ve talimatlarda belirtilmiştir. 

 

Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır, Kalite El Kitabının her 

sayfası Kalite Müdürü tarafından imzalanır ve Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer.  

 

Kalite El Kitabının Yayınlanması ve Dağıtımı; 

 

 Kurum web sitesinde PDF formatında dijital ortamda yayınlanır. 

 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi’nin onayı ile çoğaltılıp dağıtılabilir. Kalite el 

kitabında, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı şartlarının her maddesi ile ilgili 

uygulamaları içeren genel açıklamalara yer verilmiştir. 

 Kalite El Kitabının toplam sayfasının yarısından fazlası değişikliğe (revizyona) uğradığında 

kapak sayfasındaki revizyon no. ve revizyon tarihi değiştirilir ve Kalite El Kitabı yeniden 

yayınlanır. PR.02 Doküman Kontrol Prosedürü’ne göre işlem yürütülür. 
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MİSYON 

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve 

hizmete sunmak. 

VİZYON 

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. 

KALİTE POLİTİKASI 

1. Mülkiyet verilerinin bilgi sistemi ortamında sunulması,  mülkiyet ile ilgili sorunların bitirilmesi,  

devlete ve vatandaşa ait gayrimenkullerin envanterinin elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, 

düzenli kentleşme sağlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye Ulusal Bilgi Sisteminin 

(e-devlet) altlığının oluşturulması sağlanacaktır. 

2. Hizmet verilen vatandaş ve kuruluşların (paydaş) memnuniyetini ön plana çıkaran bir kalite 

yönetim sistemi anlayışı ile hizmette kalite ve kalitede süreklilik sağlanacaktır. 

3. TS EN ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş olan kalite yönetiminin de;  sürekliliğinin ve 

gelişiminin sağlanması, kalitenin ancak takım çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, birlikte 

çalışılan tedarikçiler ve paydaşlarla takım ruhu ve ortak akıl yöntemi ile çalışılacaktır. 

4. Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları temin edilecek, eğitim, iletişim ve 

motivasyon imkânları arttırılarak kurumsal aidiyet duyguları pekiştirilecektir. 

5. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler alınacak ve bu amaçla 

diğer kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. 

6. Görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara 

uyulacaktır. 

7. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

takip edilerek, yeniliklerin Kuruma zamanında transferi sağlanacaktır. 

8. Kurumumuzca sunulan kamu hizmetinde mesleki etik ilkelerine uygun davranılacaktır. 

9. Çevre bilincinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
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4-KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ 

4.1- Genel Şartlar 

 

Belge Kapsamı: 

 

TS EN ISO 9001:2008 

- Tapusuz gayrimenkullerin tapu sicilinin yapılması, 

- Tapulu gayrimenkullerin tapularını yaşatma, güncel tutma, yenileme, 

- Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü, arşivlenmesi, 

- Her türlü akitli ve akitsiz işlem talepleri ile hizmetlerinin karşılanması ve sunumu. 

 

Kurumumuzun görev alanına giren hizmetler mevzuata, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nün 

belirlemiş olduğu usul ve esaslara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, hızlı ve ilk 

defada doğru yapılabilmesi için aşağıda belirtilmiş olan Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş, 

uygulanmakta ve etkinliği sürekli olarak iyileştirilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra birimlerinde, TS EN ISO 9001:2008 standardına uygun 

olarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi dokümante edilmiştir. Bu dokümanlar uygulanmakta, 

belgelendirilmekte ve sürekli gelişimi sağlanmaktadır.  

 

Standartta, istenen Kalite Yönetim Sistem uygulamaları tanımlanmış olup; 

 Yazılı hale getirilmesi, 

 Tüm hizmet faaliyetlerine ilişkin süreçler ve bu süreçlerin sırası ve etkileşimleri belirlenmesi, 

(Kalite El Kitabı Ek-1’de verilmiştir) 

 Süreçlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, izlenmesi ve ölçülmesi için gerekli kaynağın temin 

edilmesi, 

 Kurumun ana süreçleri ve alt süreçlerinin tespit edilmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve analiz 

edilmesi, 

Hakkındaki tüm gereklilikler yerine getirilmektedir. 

 

Hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmenin sağlanması, hedeflere ulaşılması, maliyetlerin düşürülmesi 

ve verimliliğin arttırılması için belirlenen yöntemler uygulanmaktadır.  

 

Süreçlerin işletilmesi, kontrolü, izlenmesi, ölçülmesi ve analizi için uygun kaynaklar temin 

edilmekte ve kullanılmaktadır.  

 

Kurumumuzda süreçler/prosesler, ana süreçler/prosesler ve alt süreçler/prosesler olarak 

tanımlanmıştır.  

Ana Süreç: Kurumun hizmetleri üzerinde direkt etkisi olan ve stratejik öneme sahip üst düzeyde 

süreçlerdir. 

 

Alt Süreç: Ana süreçleri oluşturan iki veya daha fazla fonksiyonu ilgilendiren faaliyetlerdir. 

Süreçlerin/proseslerin listesi, sırası ve etkileşimleri Kalite El Kitabında (Ek-1) verilmiştir.
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Dış kaynaklı süreçler: Hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilen ve süreçlerimizi etkileyen 

faaliyetlerdir. 

Hariç tutmalar: 

 

1-Madde 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi, “Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında 

gerçekleştirilen hizmetler mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunduğundan” 

hariç tutulmuştur. 

 

2-Madde 7.5.2 Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması maddesi, 

“Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen hizmetler her aşamada kontrol 

edilebildiğinden” bu madde hariç tutulmuştur. 

 

4.2- Dokümantasyon Şartları 

 

Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanlar, dokümantasyon hiyerarşisine göre aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

1- Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri  

Bu konuyla ilgili daha geniş açıklama, standardın 5.3 ve 5.4.1 inci maddelerinde verilmiştir. 

 

2- Kalite El Kitabı 

Kalite El Kitabı Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sisteminin genel yapısını ortaya koyar. Ayrıca; 

Kuruluşumuzun hizmet kalite anlayışını,  beklentilerini ve uygulamalarını anlatır. Kalite Yönetim 

Sistemini oluşturan prosedürlere, talimatlara ve süreçlere atıf yaparak Kalite Yönetim Sisteminin 

dokümantasyonunu açıklar.  

 

3- Prosedürler 

Prosedürler, yönetsel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Kalite Yönetim Sistem 

uygulamalarının safhalarını ve neyin yapılacağını anlatarak yetki ve sorumlulukları belirler. 

 

4- Talimatlar 
Talimatlar, operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır. Uygulamaların detayını 

(neyin, nasıl, ne zaman, kim tarafından yapılacağını) anlatan dokümanlardır.  

 

5- Süreçler 

Kalite yönetim sistemi içerisinde tekrarlanan, ölçülebilen, iyileştirilebilen ve sorumlusu olan 

faaliyetlerin girdi, çıktı, kaynak ve kontrollerini belirler ve ilgili dokümanlara atıf yapar. 

Süreçlerin/proseslerin performansının ölçülmesi için performans göstergesini, değerlendirme 

periyodunu, yöntemini, hedeflerini ve raporlanacak yöneticiyi açıklar. 

 

6- Destek Dokümanlar 

Tüm faaliyetlerde kullanılmakta olan form, çizelge, liste, plan, fiş, pusula, defter, vb. 

dokümanlardır.  

 

7- Dış Kaynaklı Dokümanlar 

Dış kaynaklı dokümanlar; Kurumumuzu ve verilmekte olan tüm hizmetleri ilgilendiren ve 

güncelliğini takip etmemiz gereken yasal mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, genelge vb.) ile ulusal
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 ve uluslararası standartlar, diğer kurumlar tarafından yayınlanmış ve Kurumumuz tarafından 

olduğu gibi kullanılan dokümanlardır. 

 

4.2.3- Dokümanların Kontrolü 

 

Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanlardan prosedürlerin, talimatların, süreçlerin ve destek 

dokümanlarının güncel hallerinin Kurum web sitesinde dijital ortamda bulundurulmaları temin 

edilmiştir. 

 

Dış kaynaklı dokümanlar kurum tarafından elektronik ortamda yayınlanmakta ve güncelliği takip 

edilmektedir. 

 

Doküman kontrolü ile ilgili uygulamalar, “PR.01 Doküman Hazırlama Prosedürü” ve “PR.02 

Doküman Kontrolü Prosedürü” nde belirtilmiştir. 

 

İlgili Dokümanlar: 
-PR.01 Doküman Hazırlama Prosedürü   

-PR.02 Doküman Kontrolü Prosedürü       

 

4.2.4- Kayıtların Kontrolü 

 

Kurumumuzda gerçekleştirilen hizmet ve kalite uygulamalarını gösteren kayıtlar, birimlerimiz 

tarafından sürekli, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. 

 

Kayıtların tutulması, tasnif edilmesi, muhafazası ve saklanması sırasında hasara ve bozulmaya 

uğramaması için gerekli önlemler alınmıştır.  

 

“PR.03 Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ne uygun olarak tutulan kayıtlar şunlardır: 

 

 Tüm yazışmalar ve raporlar 

 Yönetimin kalite sistemini gözden geçirmesi kayıtları 

 Personel kayıtları 

 Eğitim kayıtları 

 Satın alma kayıtları 

 Hizmetin gerçekleştirilmesi ve sunumu ile ilgili tüm kayıtlar 

 Hizmet tanımlaması ve izlenebilirliği kayıtları 

 İzleme ve ölçme teçhizatının kontrolü-kalibrasyon kayıtları 

 Kullanılan cihazların bakım kayıtları 

 İç tetkik kayıtları 

 Süreç izlenme ve ölçülmesi kayıtları 

 Uygun olmayan malzeme ve hizmetlerin kontrolü kayıtları 

 Düzeltici ve önleyici faaliyet kayıtları iyileştirme takımları çalışma kayıtları 

 Öneri sistemi kayıtları 

 Müşteri şikâyetleri/memnuniyeti ve anket kayıtları  

 Veri analizi ve istatistiki çalışmalarla ilgili kayıtlar
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İlgili Dokümanlar: 

-PR.02 Doküman Kontrolü Prosedürü  

-PR.03 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

-Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği  

-Kurum Arşiv Mevzuatı 

-Standart Dosya Planı 

 

5-YÖNETİM SORUMLULUĞU 

5.1-Yönetimin Taahhüdü 

 

Kurumumuz Üst Yönetimi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hizmet verilen tüm kişi, kurum, 

kuruluşların ve kamunun ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde alınması ve karşılanması için 

uygun yöntemleri belirlemiştir. Belirlenen yöntemlerin performansı müşteri (çalışan, vatandaş, 

paydaş) memnuniyetleri ölçülerek ve değerlendirerek sağlanmaktadır. Bu yöntemlerin etkinliğinin 

sürekli iyileştirilmesi gerçekleştirilmektedir.   

 

5.2-Müşteri Odaklılık 

 

Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında bulunan iş ve işlemler ile müşteriler tarafından talep edilen 

hizmetlerin, mevzuat ve kalite politikasına uygun olarak vatandaş odaklı hizmet sunumu 

kapsamında en kısa zamanda, ilk defada ve en doğru bir şekilde sunulması bilinciyle, tüm 

çalışanların hizmet vermeleri temin edilmektedir. Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentileri düzenli 

olarak ölçülerek gerekli hallerde iyileştirme faaliyetleri başlatılmaktadır. 

 

5.3-Kalite Politikası 

 

Kurumumuzun Kalite Politikası Üst Yönetim tarafından yazılı olarak tespit edilmiş olup, Genel 

Müdür tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. 

 

Kalite politikamız, Kalite El Kitabında yer almakta olup, ayrıca her birimde müşterilerin 

görebileceği yerlere yazılı metinler halinde asılmıştır. 

 

Kalite politikamızın tüm çalışanlara duyurulması ve çalışanlarda kalite bilincinin geliştirilmesi 

amacıyla Genel Müdürlüğün kararı doğrultusunda eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde 

çalışanların, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartları ve uygulamaları ile 

Kurum Kültürü konularında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Kalite Politikamızın uygunluğu, her 

yıl yapılan “Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı”nda görüşülüp 

değerlendirilerek gerek duyulması halinde güncellenmesi sağlanır. 

 

5.4-Planlama  

5.4.1-Kalite Hedefleri 

 

Genel Müdürlüğümüz, “hedeflerle yönetim sistemi” ni benimsemiş olup, 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak Stratejik Plan çalışmaları kapsamında merkez ve 

taşra birimlerine ait hedefleri modern yönetim anlayışı kapsamında yazılı olarak belirlemiştir.
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Stratejik Planın yıllık dilimleri olan yılı performans programında yer alan hedefler kalite hedefleri 

olarak anılmaktadır.  

 

Hedefler, ilgili birimlerce belirlenen periyotlarda ölçülmektedir. 

 

Hedefe ait veriler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından raporlanarak değerlendirilmek 

üzere Üst Yöneticiye sunulmaktadır.  

 

5.4.2-Kalite Yönetim Sisteminin Plânlanması 

 

Kalite Hedeflerinin ve Kalite Yönetim Sisteminin planlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

koordinasyonunda birimler tarafından yapılmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları 

tanımlanmış, etkileşimleri belirlenmiş, kontrolleri yapılmakta ve etkinliği sağlanmaktadır. Kalite 

Sisteminde olabilecek değişikliklerde sistem bütünlüğünün korunması göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

  

5.5-Sorumluluk, Yetki ve İletişim 

5.5.1- Sorumluluk ve Yetki 

 

Kurumumuzda, 6083 Sayılı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun” kapsamında çıkarılan;  

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Hakkında Genelge, 

 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında 

Genelge, 

 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Hakkındaki Genelge ile 

sorumluluklar ve yetkilendirme belirlenerek görev tanımları çalışanlara duyurulmuştur. 

Hiyerarşik yapıya uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış olan Kurum Organizasyon Şeması 

Kalite El Kitabında yayınlanmıştır.  
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Genel Müdür Görev Tanımı 

 

a) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, Genel Müdürlüğü temsil eder. 

b) Genel Müdür, Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini; kurumsal amaç ve politikalara, kalkınma 

planlarına, yıllık programlara, stratejik plana, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak 

hazırlanması, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, 

mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve görev alanına giren 

konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesinden Bakana karşı 

sorumludur. 

c) Genel Müdür, hizmet birimlerine faaliyet alanlarına giren konularda benzer görevler verebilir. 

ç) Kurumun Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikası ve Hedeflerini belirler, yayınlar, takip eder ve 

uygulanmasını sağlar. 

d) Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli organizasyonu 

oluşturur. 

e) Süreç Yürütme Kurulunu, İyileştirme Takımları Yürütme Kurulunu, Öneri Sistemi 

Değerlendirme Kurulunu ve Kurum Kalite Yönetim Temsilcisini atar. 

f) Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısına başkanlık eder ve alınan kararların 

uygulanmasını sağlar. 

g) Kalite El Kitabını ve Prosedürleri onaylar. 

ğ) Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin artırılması için gerekli olan kaynak ihtiyaçlarını sağlar. 

h) Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulatılmasında Genel Müdürlüğün her 

kademesine destek sağlar. Kurum çalışanlarına müşteri bilincine uygun olarak hizmet sunulmasını 

temin eder. 

 

Kalite Müdürü Görev Tanımı 

a) Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini 

sağlamak, Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek, 

b) Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların (iyileştirme 

takımları ve öneri değerlendirme kurullarının) raportörlüğünü yapmak, 

c) Yönetimin, kalite yönetim sistemini gözden geçirmesi toplantısının raportörlüğünü yapmak ve 

alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, kalite yönetim sistemi çalışmaları 

konusunda yönetime rapor vermek, 

ç) Kalite sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak, 

d) Kalite El Kitabının, prosedürlerinin, süreçlerin ve talimatlarının hazırlanmasını, dağıtımını ve 

revizyonunu sağlamak, 

e) Kalite El Kitabının dağıtım listesini revizyonlarını ve orijinal nüshaların saklanmasını ve 

eskilerin toplanmasını sağlamak, 

f) Kalite sistem dokümanlarının dağıtımından, dağıtım listesinin ve geçerli doküman listelerinin 

tutulmasından, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasından orijinal ve eski 

nüshaların bir kopyasının saklanmasından sorumlu olmak, 

g) Dağıtacağı dokümanları orijinalinden fotokopi ile çoğaltmak ve bu prosedürlere mavi renkli 

KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurmak, dokümanları kontrollü olarak dağıtmak, 

ğ) Dokümanlarda herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası vermek ve yeniden 

yayınlamak, 

h) Kalite yönetim sistemini oluşturan tüm dokümanları listelemek ve orijinalini muhafaza etmek, 
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ı) Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak, 

i) İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak ve yayınlamak, 

j) İç tetkik programlarının ilgili birimlere yazılı olarak duyurulmasını sağlamak, tetkik tarihlerinden 

önce ilgili birimleri sözlü olarak uyarmak, 

k) Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak, 

l) İç tetkik programlarının planlanan tarihlerinde bir değişiklik olursa, ilgili birimlere yazılı olarak 

bildirmek, yeni tetkik tarihini tespit ederek programda gerekli revizyonu yapmak, 

m) İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, 

tetkikleri kapatmak, 

n) İç tetkik raporlarını dosyalamak, muhafaza etmek, değerlendirmek ve yönetime sunmak, 

o) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili 

birimlerle koordinasyon sağlamak, 

ö) Kalite yönetim sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmaları takip etmek, 

p) Kurumda hizmet verilen kişi ve kuruluşların öncelikleri yönünde faaliyetlerde bulunmak, 

r) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda yazışmaları takip etmek, 

s) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek, 

ş) Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, koordine ve kontrol etmek, 

t) Dış kaynaklı dokümanların kalite yönetim sistem standartlarını takip ve temin etmek, 

u) Çalışan ve vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılmasını koordine etmek, anket sonuçlarını 

duyurmak, 

ü) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve müşteri memnuniyetini analiz 

etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

v) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, yönetimin 

bilgisine sunmak. 

 

Yukarıda açıklanan görevlerin sevk ve koordinasyonunu sağlar. 

 

5.5.2- Yönetim Temsilcisi 

 

Yönetim; 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite 

Sisteminin  

 Belirlenen şartları karşılaması,  

 Kalite Yönetim Sisteminin ve uygunluğunun devamlılığının sağlanması, 

 Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygunsuzluk ve eksikliklerin saptanarak giderilmesi ve 

yönetim ile ilgili birimlere rapor edilmesi,  

 Kalite bilincinin geliştirilmesi, 

 Kalite konusundaki çalışmaların koordine edilmesi, için yönetim adına bu çalışmaları yürütmek 

üzere Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi olarak Kalite Müdürü görevlendirilmiştir. 

 

Ayrıca; Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan çalışmaların Bölge Müdürlüklerinde koordinasyon 

ve takibinin yapılması için Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü, 

birimlerde ise birim kalite sorumluları görevlendirilmiştir. 
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5.5.3- İç İletişim 

 

Üst Yönetim, kurum içi iletişimde, yönetimden çalışanlara bilgi akışını ve çalışanlardan yönetime 

geri besleme bilgilerinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için gerekli çabayı ve özeni göstermektedir. 

Bunun için bilgilendirme yazışmaları ile toplantılar yapılmakta, eğitimler düzenlenmekte, duyurular 

yayınlanmakta ve çalışanlar ile anketler yapılmaktadır. 

 

Kurumda oluşturulan öneri sistemi ile çalışanların kalite sisteminin devamlılığına ve etkinliğinin 

artırılmasına katılımları sağlanmaktadır. Öneri sistemi kapsamında çalışanların beklenti, öneri ve 

eleştirilerini almak için öneri kutuları konulmuş olup, bu kutular belli aralıklarla açılmakta ve temin 

edilen geri besleme bilgileri yönetime sunulmaktadır. Ayrıca; Kurumun web sitesinde bulunan öneri 

sistemi linki ile her çalışan, önerisini dijital ortamda yapabilmektedir.  

 

İlgili Dokümanlar: 

-Kalite Yönetim Temsilcisi Atama Yazısı 

-TA.01 Kurum İçi İletişim Talimatı 

 

5.6- Yönetimin Gözden Geçirmesi  

 

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğu ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, gerekli değişiklik ve 

ilerlemeleri gerçekleştirmek ve uygulamaları gözden geçirmek için Genel Müdürlüğümüzde Üst 

Yönetim tarafından yılda en az bir defa olmak üzere “Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden 

Geçirmesi Toplantısı” yapılır. 

 

Bu faaliyeti “PR.04 Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Prosedürü”ne uygun olarak 

yapar. 

 

İlgili Dokümanlar: 

-PR.04 Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Prosedürü 

 

6- Kaynak Yönetimi 

6.1- Kaynakların Sağlanması 

 

Genel Müdürlüğümüz çalışanları Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, devam ettirmek, sürekli 

gelişimini sağlamak, ayrıca müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayarak müşteri 

memnuniyetini arttırmak için gerekli olan kaynaklar tespit etmekte ve sağlamaktadır. Bunun için 

gelişen teknolojiler takip edilmekte ve en büyük varlığımız olan insan kaynağımıza büyük önem 

verilmektedir. Genel Müdürlüğümüzce, gelişen teknoloji ve tahsis edilen bütçe imkânları da göz 

önünde bulundurarak yatırım planları hazırlanarak, kaynak ihtiyaçları tespit ve temin edilmektedir. 

 

6.2- İnsan Kaynakları 

6.2.2- Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık  

 

Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personelin unvanları göz önünde bulundurularak hizmetin 

yürütülmesi ve sunulmasında sahip olunması gereken eğitim, öğretim, tecrübe ve diğer nitelikleri 

tespit edilmiş ve “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
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Değişikliği Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Personel alımlarında ve görevde yükselmelerde bu 

yönetmelikte belirtilen nitelik ve kıstaslar göz önünde bulundurulur.  

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Hakkında Genelge” ve “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, 

Görev ve Sorumlulukları Hakkında Genelge” ile görevler ve sorumluluklar belirlenmiştir. “Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Hakkında Genelge” ile görevler ve 

sorumluluklara ilişkin personel yetkilendirmesi yapılarak, ayrıca; unvanlara vekâlet edecek 

unvan/personel yazılı olarak belirlenmektedir. 

6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. 

Maddesinin 6. Fıkrasında “Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça 

belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki 

devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.” hükmü uygulanarak yetki devirleri yapılmaktadır. 

 

Eğitim 

 

Kurumumuzda “Eğitim En İyi Motivasyon Aracıdır.” felsefesi benimsenmiştir.  

 

Kalitenin tüm çalışanlarımızın işi olduğu düşüncesinden hareketle; kaliteyi etkileyen, uygulayan, 

yöneten ve doğrulayan, tüm personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin en üst seviyede temin 

edilmesine çalışılmaktadır. 

 

Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynağı kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçları yıllık 

olarak, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından tüm birimlerle yazışma yapılarak tespit 

edilir. Eğitim Kurulu Kararı doğrultusunda “Yıllık Eğitim Planı” hazırlanır ve uygulanır. Yıllık 

Eğitim Planında belirlenen eğitimlerin kurum içerisinden ve dışından konusunda uzman kuruluş/ 

personelden alınmasına özen gösterilir. 

 

Yıllık Eğitim Planının duyurulması, organizasyonu, takibi ve kayıtlarının düzenli olarak tutularak 

muhafaza edilmesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır.  

 

Yıllık Eğitim Planının dışında merkez ve taşra birimlerince düzenlenen eğitim faaliyetlerinin 

duyurulması, organizasyonu, takibi ve kayıtlarının düzenli olarak tutularak muhafaza edilmesi 

eğitimi düzenleyen birimce yerine getirilir. 

 

Alınan eğitimlerde, eğitim etkinlikleri sürekli olarak değerlendirilir. “Değerlendirme Sonuç 

Raporu” nun bir sureti PDF formatında, Kalite Müdürlüğünün kalite@tkgm.gov.tr adresine 

gönderilir. 

 

İlgili Dokümanlar: 

-B091TKG0720001.TA.01 Eğitimlerin Hazırlanması Akış Şeması ve Talimatı  

-B091TKG0711100-TA.03 Eğitimin Uygulanması Akış Şeması ve Talimatı 

-B091TKG0711200.TA.04 Eğitim İstatistiklerinin Hazırlanması ve Değerlendirmesi Akış Şeması 

ve Talimatı 

-B091TKG0130008. TA.09 Eğitim İşlemleri İş Akış Şeması ve Talimatı 

 

 

mailto:kalite@tkgm.gov.tr


 

KALİTE EL KİTABI 

Yayın Tarihi 02.11.2009 

Rev. No/Tarih 00/- 

Sayfa 16 / 24 

 

 

 

6.3- Alt Yapı ve 6.4- Çalışma Ortamı 

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarında verilen hizmetlerin uygun şartlarda gerçekleştirilmesi 

için gerekli olan bina, yazılım, donanım, teknik doküman ihtiyacı tespit edilmekte, bu ihtiyaçlar 

mevcut bütçe imkânları çerçevesinde yerine getirilmekte ve devamlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca 

çalışanların motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli olan şartlar 

yönetim tarafından temin edilmektedir. 

 

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan makine, ekipman ve donanımların bakımları; 

ilgili birimlerin “İş Akış Şeması ve Talimat” larına göre yürütülmektedir.  

 

Jeodezik ve fotogrametrik faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan uçuş hizmetleri, uçuşta 

kullanılan uçaklar ve personel için gerekli olan yasal izinler alınmakta, uygun alt yapı ve donanım 

Harita Dairesi Başkanlığı tarafından hazır bulundurulmaktadır. 

 

İlgili Dokümanlar: 
-B091TKG0810000-807.TA.01 Elektronik Cihaz ve Araç Bakım Onarım İş Akış Şeması ve 

Talimatı 

-B091TKG720004.TA.02 Bakım ve Onarım Hizmetleri Akış Şeması ve Talimatı 

-B091TKG00730009.TA.03 Donanım Arızaları Giderme Çalışmaları Akış Şeması ve Talimatı  

-B091TKG1000000.TA.20 Elektronik Sistemlerin Arızalarının Giderilmesini Sağlamak İş Akış 

Şeması ve Talimatı 

B091TKG0130006.TA.06 Elektronik Takeometre Bakım ve Onarım Çalışmaları Akış Şeması ve 

Talimatı 

 

7- Hizmet Gerçekleştirme 

7.1- Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması 

 

Genel Müdürlüğümüzde hizmetlerin gerçekleştirilmesi için süreçler planlanmış olup; ayrıca, süreç 

olarak kabul edilmeyen faaliyetler ise talimat ve iş akış şemasına bağlanarak kontrol altına alınmak 

suretiyle sürekliliği ve etkinliği sağlanmaktadır. Hizmet gerçekleştirmeye ilişkin Süreç Etkileşim 

Şemaları hazırlanmıştır.  

Süreçlerin yönetilmesi için web tabanlı bir yazılım oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KALİTE EL KİTABI 

Yayın Tarihi 02.11.2009 

Rev. No/Tarih 00/- 

Sayfa 17 / 24 

 

 

 

 

SÜREÇ ETKİLEŞİM ŞEMASI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VATANDAŞ / 

MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ 

Hizmetin    

Sunumu  

    YÖNETİM SORUMLULUĞU 
 

ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 

1 - Stratejik Planlama 

2 - Tapu Hizmetleri 

3 - Kadastro Hizmetleri 

4 - Harita Hizmetleri 

5 - Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve       

     Yabancılara  Yönelik  Hizmetler 

6 - Arşiv Hizmetleri 

7 - Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

8 - Hukuk Hizmetleri 

9 - İnsan Kaynakları Hizmetleri  

10-Bilgi Teknolojileri Hizmetleri 

11-Destek Hizmetleri 

12-Satın Alma Hizmetleri 

13-Bakım Onarım Hizmetleri 

 

 

 

12-  

13-Destek Hizmetleri 

12-Dış Kaynaklı Süreçler 

 

 

 

 
 

  

 

VATANDAŞ / 

MÜŞTERİ ŞARTLARI 

KAYNAK YÖNETİMİ 

SÜREÇ ETKİLEŞİM ŞEMASI 

  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

ÖLÇME, ANALİZ ve 

İYİLİŞTİRME 
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7.2- Vatandaş / Müşteri İle İlişkili Süreçler / Prosesler 

 

Bir kamu kuruluşu olan Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini müşteri memnuniyeti kapsamında  

“kamu yararı” ilkesine uygun olarak sunmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen hizmetler: 

-Kurumsal amaç ve politikalar, 

-Kalkınma planları ve yıllık programlar, 

-Stratejik plan ve performans programları, 

-Formel görevler ve kurumun yatırım planları, kapsamında yapılmaktadır. 

 

Müşterilere/paydaşlara, Genel Müdürlüğümüzde ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilen; akitli ve 

akitsiz tapu hizmetleri, kadastro hizmetleri, harita hizmetleri, ihtilaflı taşınmazlara ait yargı süreci 

öncesi mukteza (görüş) hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler yürürlükteki ilgili mevzuata ve 

oluşturulan iş akış şeması ve talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerle ilgili 

tüm kayıtlar, hizmet birimlerinde muhafaza edilmektedir.  

 

Müşterilerden/paydaşlardan temin edilen geri besleme bilgileri, beklentileri, öneri ve şikâyetleri 

düzenli olarak takip edilmekte, kayıtları tutulmakta ve değerlendirilmektedir. Bu uygulamaların 

detayı “B091TKG0010000.TA.05 Vatandaş/Paydaş Şikâyeti Değerlendirme Talimatı” nda 

verilmiştir 

 

İlgili Dokümanlar:  

-B091TKG0010000.TA.05 Vatanda/Paydaş Şikâyeti Değerlendirme Talimatı                                    

  

7.3- Tasarım ve Geliştirme 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilen hizmetler mevzuata 

uygun olarak yapıldığından bu madde hariç tutulmuştur. 

 

7.4- Satın Alma  

7.4.1- Satın Alma Prosesi 

 

Satın almalar Kamu İhale Kanunu(KİK)’na uygun olarak yapılmaktadır. Kurum ve birimler 

tarafından yapılacak satın almalar 4734 Sayılı KİK, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılır.  

 

Satın alma sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kaynakların etkili ekonomik ve verimli 

kullanılmasının sağlamak üzere “satın alama süreci” ve “satın alma iş akış şeması ve talimatları”  

oluşturulmuştur.  

 

İlgili Dokümanlar: 

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

-Yukarıdaki Kanunlarla İlgili Yönetmelikler 

-B091TKG0810000-930.TA.01 Satın Alma Servisi K.İ.K. 19., 20., Ve 21. Maddelere Göre İhale 

-B091TKG0810000-930.TA.02 Satın Alma Servisi K.İ.K. 22/ A.B.C Alım İş Akış ve Talimatı 

-B091TKG0810000-930.TA.03 Satın Alma Servisi K.İ.K. 22/ D Alım İş Akış ve Talimatı 

-B091TKG0810000-930.TA.05 Satın Alma DMO Alımları Birimi İş Akış ve Talimatı 
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7.4.2-Satın Alma Bilgisi 

 

Satın alınacak ürün/hizmetler için gerekli olan idari ve teknik şartnameler, ihtiyaç sahibi birim 

tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve buna 

bağlı çıkarılan ihale uygulama yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanır.  

 

Teknik ve idari şartnameler, satın alınacak hizmetin ve ürünün tipini, sınıfını, teknik özelliklerini 

vb. hususları tanımlar.  

 

Bazı cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması için üretici firmadan veya yetkili 

temsilcisinden servis hizmeti alınır. Hizmet alımı için firma ile yapılacak sözleşmeye göre cihazın 

bakımı sağlanır. 

Satın alınan cihaz, malzeme ve hizmetlerin teknik şartnamelerinde kabul şartları ve faaliyetlerde 

kullanılabilmesi için yapılması gereken uygunluk kriterleri tespit edilmiştir. 

 

Sürekli kullanılan sarf malzemelerin stok miktarları, “Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yönetim Sistemi” 

kapsamında takip edilmektedir. Malzemeler minimum stok seviyesine düştüğünde gerekli onayın 

alınmasını takiben ilgili birim tarafından satın alma talimatlarında belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde ihtiyacın teminine gidilir. 

 

7.4.3- Satın Alınan Ürünün / Hizmetin Doğrulanması 

 

Birimler tarafından alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili Kamu İhale Kurumu 

tarafından yayınlanan muayene ve kabul yönetmeliklerine uygun olarak muayene ve kabul 

komisyonu oluşturulur. Bu yönetmeliklerde muayene ve kabul komisyonunun görev yetki ve 

sorumlulukları açıkça belirlenmiştir.  

 

İlgili Dokümanlar: 

-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

-Yukarıdaki Kanunlarla İlgili Yönetmelikler 

-B091TKG0810000-930.TA.01 Satın Alma Servisi K.İ.K. 19., 20., ve 21. Maddelere Göre İhale 

-B091TKG0810000-930.TA.02 Satın Alma Servisi K.İ.K. 22/ A.B.C Alım İş Akış ve Talimatı 

-B091TKG0810000-930.TA.03 Satın Alma Servisi K.İ.K. 22/ D Alım İş Akış ve Talimatı 

-B091TKG0810000-930.TA.05 Satın Alma DMO Alımları Birimi İş Akış ve Talimatı 

 

7.5- Üretim ve Hizmetin Sunumu  

7.5.1- Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü 

 

Genel Müdürlüğümüzde “En İyi Hizmet Kontrol Edilerek Değil, Çalışanlar Tarafından Üretilerek 

Sağlanır” prensibi ile çalışılmaktadır.  

 

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilen; 

 

 Stratejik Planlama, 

 Tapu hizmetleri
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 Kadastro hizmetleri,  

 Harita hizmetleri, 

 Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Yabancılara Yönelik Hizmetler 

 İhtilaflı taşınmazlara ait yargı süreci öncesi mukteza (görüş) verilmesi, 

 Arşiv Hizmetleri, 

 İnsan Kaynakları Hizmetleri, 

 Eğitim Hizmetleri, 

 Satın Alma Hizmetleri, 

 Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, 

 Hukuk Hizmetleri, 

 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri, 

 Bakım Onarım Hizmetleri, 

 Halkla İlişkiler, sırasında yapılacak çalışmaları anlatan iş akış şeması ve talimatlar ile süreçlerin 

performans izleme usul ve esasları yazılı olarak belirlenmiştir. Hizmetlerin yasal mevzuata ve yazılı 

talimatlara/süreçlere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

Hizmetlerin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan teçhizat, uygun çalışma ortamı ve nitelikli 

personel temin edilmektedir. 

 

İlgili Dokümanlar: 

- Çalışma ve Kontrol Talimatları (birimler bazında hazırlanmış iş akış şemaları ve talimatlar) 

- Süreçler/Prosesler 

 

7.5.2. Üretim Ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilen hizmetler ve yapılan üretimler 

her aşamada kontrol edilebilmektedir. Bu sebepten dolayı, bu madde hariç tutulmuştur. 

 

7.5.3- Tanımlama ve İzlenebilirlik   

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının gördükleri hizmetler, yaptıkları 

haberleşme ve işlemlere ait evrak ve belgelerin kayıt, değerlendirme, çıkış, ilgili ünitelerine 

gönderilme, teslim edilme, bir arada bulundurma ve dosyalama esas ve usullerini düzenleyerek iş ve 

işlemlerin uyumlu, süratli ve verimli bir şekilde yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak amacıyla;  

 

- 2001/14 sayılı Bölge Arşivleri Genelgesi, 

- 2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi, 

- 2012/8 sayılı Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi, yayınlanmış olup, bahse konu iş ve işlemler bu 

kapsamda yürütülmektedir. 

 

Kayıtların tanımlanmasında ve muhafazasında  

- Standart Dosya Planı, 

- Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmenliği, 

- Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi vb. mevzuata uyulur. 
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7.5.4- Müşteri Mülkiyeti 

 

Kurumumuza hizmet talebinde bulunan vatandaşa hizmetin verilebilmesi için vatandaşın sağlaması 

gerekli bilgi, belge ve/veya malzemeler kurumumuzca müşteri mülkiyeti olarak değerlendirilir. 

Müşteri mülkiyeti niteliğindeki bu argümanlar standart dosya planına göre ilgili dosyasında 

saklanır. 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatınca gerçekleştirilen hizmetlerde müşteriler 

tarafından temin edilen bilgi, belge ve/veya malzemeler kullanılmaktadır. Müşteriler tarafından 

kurumumuza verilen bilgi, belge ve/veya malzemeler müşteri mülkiyeti kapsamda değerlendirilir. 

Malzemenin ve dokümanların zarar görmemesi, kaybolmaması için gerekli önlemler alınır, iade 

edilmesi gerekiyorsa aynı şekilde kayıtları tutularak iade edilir. Zarar görmesi ve kaybolması 

durumunda müşteriye rapor edilir. 

 

7.5.5- Ürünün Muhafazası 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra Birimlerinde hizmet gerçekleştirildiği için taşıma ve 

ambalajlama uygulamaları bulunmamaktadır. Süreçlerin/proseslerin ve hizmetlerin 

gerçekleştirilmesi sırasında tutulan kayıtlar ve benzeri dokümanlar 

- Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, 

- Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi, 

- Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre işlemler yürütülür.  

 

İlgili Dokümanlar: 

- Çalışma ve Kontrol Talimatları 

- Kayıtların Kontrolü Prosedürü, 

- Standart Dosya Planı, 

- Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, 

- Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi 

 

7.6- İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü 

 

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan kontrol ve ölçme yapılan tüm cihazların kalibrasyon ve 

doğrulamaları ile bakım gerektirenlerin bakımları düzenli olarak yapılmakta ve kayıtları 

tutulmaktadır.  

Elektronik ölçme aletlerinin kalibrasyonu/doğrulamaları kurum tarafından yapılır. Bu 

kalibrasyon/doğrulama GPS aletleri ile uluslararası kabul edilen metotlarla, referans standartlara 

göre yapılır.  

Bu uygulamalar eğitim almış ve tecrübeli personel tarafından yapılmaktadır.   

Birimlerin kullandıkları cihazlar için Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından liste ve kalibrasyon/ 

doğrulama Programı hazırlanır. Bu Programa uygun olarak yapılan plana göre Bölge 

Müdürlüklerince kalibrasyon/doğrulama yapılır ve kayıtları düzenli olarak tutulur. Ayrıca web 

tabanlı yazılım üzerinden izlenmesi sağlanır.  

Elektronik ölçme aletlerinin bakımı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
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Kalibrasyon/ doğrulama tarihi geçmiş, kalibrasyon/doğrulama tecviz dışına çıkmış veya arızalı 

teçhizatların yanlışlıkla kullanımının engellenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

İlgili Dokümanlar: 

-B091TKG0130010.TA.01 Kalibrasyon, Test Ağı Yer Seçimi ve Uygulama Talimatı 

 

8- Ölçme, Analiz ve İyileştirme 

8.1- Genel 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatları, hizmetin ve Kalite Yönetim Sisteminin, TS EN 

ISO 9001:2008 standart şartlarına uygunluğunu göstermek için dönemsel raporlarla, (İç denetim 

raporu, idare faaliyet raporu, hizmet takip masası verileri, iç tetkik raporları, yılı performans 

programı izleme ve değerlendirme raporu, v.b.) stratejik planın yıllık dilimi olan yılı performans 

programı izleme ve değerlendirme ve Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarını 

yaparak hedefleri izlemektedir. 

 

Kurumumuz müşteri memnuniyetini anketler, yüz yüze görüşmeler vb. metotlar kullanarak ölçmeye 

çalışmaktadır. 

 

Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğu ve etkinliği periyodik olarak İç Tetkikler yaparak takip 

edilmektedir. 

 

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde oluşturulan Öneri Değerlendirme Sistemi,  İyileştirme Takımları 

Çalışmaları ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Elde edilen 

veriler uygun istatistik metotlar kullanılarak analiz edilmekte, raporlar hazırlanmakta sürekli 

iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

 

8.2- İzleme ve Ölçme 

8.2.1- Müşteri Memnuniyeti 

 

Kurumumuz müşteri geri besleme bilgilerini, müşteri şikâyet ve önerilerini yazılı, sözlü alarak ve 

anketler yaparak, ölçmekte ve elde edilen verileri uygun istatistikî yöntemler kullanarak analiz 

etmekte ve rapor hazırlamaktadır. Bu raporlar yönetim tarafından değerlendirilerek müşteri 

memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   

 

Ayrıca bu şikâyet, öneri ve anketler, müşterilerin ihtiyaç duyduğu yeni hizmetlerin tespit 

edilmesinde ve kalite seviyemizin geliştirilmesinde, geri besleme bilgileri olarak kullanılmaktadır. 

Müşteri şikâyet ve önerileri düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.  

 

İlgili Dokümanlar: 

-Vatandaş / Paydaş Şikâyeti Değerlendirme Talimatı  

 

8.2.2- İç Tetkik 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi 

kapsamında planlanan düzenlemelerin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve 
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devamlılığının sağlanması, eksiklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi, sürekli 

gelişimin sağlanması ve Kalite Yönetim Sistemini hedefe ulaştırmada yeterli olup olmadığının 

takibi için düzenli olarak İç Tetkikler gerçekleştirilir. Bu uygulamalar “TS EN ISO 19011 Kalite ve 

Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu”  ve “PR.05 İç Tetkik Prosedürüne” göre yapılır.  

 

İlgili Dokümanlar: 

-TS EN ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu 

-PR.05 İç Tetkik Prosedürü  

 

8.2.3- Proseslerin / Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 

 

Kurumumuzda ihtiyaç duyulan süreçler/proseslerin belirlenmesi ve takip edilerek iyileştirilmesini 

temin etmek üzere Süreç Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından birimlerce 

oluşturulan süreçlerin performansları takip edilmektedir. Ana ve alt süreçlerin / proseslerin 

performansının ölçülmesi için; performans göstergesi, değerlendirme periyodu, yöntemi, hedefleri 

ve raporlanacak yönetici tanımlanmıştır. Süreçler süreç sorumluları tarafından izlenmekte ve 

ölçülmektedir. Elde edilen veriler uygun yöntemler kullanılarak analiz edilmekte ve iyileştirme 

faaliyetleri, 

 Kalite hedeflerinin ve süreç/proses hedeflerinin tespit edilmesinde, tespit edilen bu hedeflerin 

dönemler halinde değerlendirilmesinde, 

 Uygun olmayan hizmet kayıtlarının ve müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesinde, analiz 

edilmesinde, rapor haline getirilmesinde ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kararlarının 

alınmasında, 

 Müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde, 

 Stratejik Planların uygulanmasında, gerçekleştirilmektedir. 

 

8.2.4- Ürünün/Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi 

 

Kurumumuzun tarafından, verilen hizmetlerin her aşaması ilgili birimler tarafından izlenmekte ve 

ölçülmektedir. Birimlerin süreçleri izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili olarak her bir süreç için 

performans kriterler belirlenmiş olup bu kriterler düzenli olarak web tabanlı yazılım ile takip 

edilmektedir.    

 

8.3- Uygun Olmayan Ürünün / Hizmetin Kontrolü  

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında Uygun Olmayan Ürünün / Hizmetin Kontrolü ile 

ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler; 

 

- PR.06 Uygun Olmayan Malzeme ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü, 

- PR.07 Düzeltici Faaliyet Prosedürü, 

- PR.08 Önleyici Faaliyet Prosedürü kapsamında yürütülmektedir. 

 

Hizmetlerin kontrolleri ile ilgili kayıtlar Standart Dosya Planına uygun olarak muhafaza 

edilmektedir 
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İlgili Dokümanlar: 

- PR.06 Uygun Olmayan Malzeme ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü   

- PR.07 Düzeltici Faaliyet Prosedürü 

- PR.08 Önleyici Faaliyet Prosedürü 

 

8.4- Veri Analizi  

 

Genel Müdürlüğümüzde; Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin, uygunluğunun değerlendirilmesi 

ve sürekli iyileştirilmesi ile süreçlerin/proseslerin performansının ölçülmesi için toplanan veriler 

(tablolar, grafikler vb.) istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilir. 

 

Değerlendirilen bu veriler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından müşteri memnuniyeti, 

hizmet şartlarına uygun önleyici faaliyetler için fırsatlar ve tedarikçilere ilişkin iyileştirme sürecinde 

kullanılmak üzere raporlanır.  

 

8.5-İyileştirme  

8.5.1 Sürekli İyileştirme 

 

Genel Müdürlüğümüz stratejik planlama ve kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerinin 

analizlerini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, anket sonuçlarını, iç denetim sonuçlarını (5018 sayılı 

yasa kapsamında yapılan), öneri sistemini, iyileştirme takımı çalışmalarını ve yönetimin kalite 

sistemini gözden geçirme sonuçlarını kullanarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli 

iyileştirmektedir.  

 

8.5.2 Düzeltici Faaliyet 
 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetler esnasında ortaya 

çıkan uygunsuzlukların tekrarını önlemek amacıyla gerekli olan düzeltici faaliyetleri tespit 

etmektedir. Tespit edilen düzeltici faaliyetler PR.07 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre 

sonuçlandırılmaktadır.  

 

8.5.3 Önleyici Faaliyet 

 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen faaliyetler esnasında ortaya 

çıkması muhtemel uygunsuzlukları önlemek amacıyla, gerekli olan önleyici faaliyetleri tespit 

etmektedir. Tespit edilen önleyici faaliyetler PR.08 Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre 

sonuçlandırılmaktadır. 

 

Sürekli iyileştirme için ayrıca, öneri sistemi kurulmuş ve iyileştirme takım çalışmaları 

yapılmaktadır. 

 

İlgili Dokümanlar: 

- PR.07 Düzeltici Faaliyet Prosedürü    

- PR.08 Önleyici Faaliyet Prosedürü    

- PR.05 İç Tetkik Prosedürü  

- B091TKG0010000.TA.05 Vatandaş / Müşteri Şikâyeti Değerlendirme Talimatı  

- B091TKG0010000.TA.02 İyileştirme Takımı Akış Şeması ve Çalışma Talimatı 
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