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BAŞKANIN SUNUŞU 

Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte 

hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin önemi son 

derece artmış durumdadır. Söz konusu ilkelerin uygulanması 

faaliyet raporlarının açıklanması ile yön bulmaktadır. Faaliyet 

raporlarının doğru ve güvenilir verilerden oluşması için gerekli 

düzenlemeler 5018 sayılı Kanun ve Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yer 

almıştır. 

Strateji geliştirme birimleri, kamu yönetiminde stratejik 

yönetim anlayışını yerleştirmek suretiyle, kamu idarelerinin 

hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma 

kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.  

Bu kapsamda, Başkanlığımız 5018 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanun’un 

15’inci maddesinde verilen görevleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik 

Planında ve 2018 Yılı Performans Programında yer alan stratejik amaç ve hedefler 

doğrultusunda yerine getirmiştir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tahsis edilen kaynakların kullanımını ve gerçekleştirilen 

faaliyetlerin sonuçlarını içeren Başkanlığımızın 2018 yılı performansının bir göstergesi olan 

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

41’inci maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi 

amaçlayarak hazırlanmıştır.  

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporunda; Başkanlığımız birimlerinin görev ve yetkileri ile fiziksel, 

teknolojik ve insan kaynaklarımızı içeren bilgilere, gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra 

gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelere yer verilmiştir. 

Faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması kaynakların verimli kullanılmasının yanı sıra 

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. 

Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan 2018 Yılı 

Birim Faaliyet Raporu’nun birimlerimize ve ilgililerine yol gösterici olmasını diler, tüm bu 

faaliyetlerin gerçekleşmesinde ve raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma 

bu vesile ile teşekkür ederim. 

 

                                                                                          Mehmet POSTACI  

 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. Misyon ve Vizyon 

Misyonumuz; 

Üst politika belgeleri kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün stratejilerini iç ve dış 

paydaşlarımızla iş birliği içerisinde belirlemek, hizmet sunumunda kalitenin artırılması 

yönünde çalışmalar yapmak, kaynakların etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, yapılan 

çalışmalarda koordinasyon, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak, danışmanlık hizmeti 

sunmak. 

Vizyonumuz; 

Genel müdürlüğümüzün geleceğine ışık tutan, etkin, yol gösterici, yeni stratejiler geliştiren bir 

başkanlık olmak. 

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca (SGDB) yürütülmekte olan görevler, 18.02.2006 tarihli 

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesi ile 5436 

sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilmiş olup, bu görevler aşağıdaki şekildedir; 

 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere 

gerekli çalışmaları yapmak,  

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,  

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak,  

ç) İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek 

ve genel araştırmalar yapmak,  

d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,  

e) İdarenin Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,  
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f) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek, 

g) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak,  

ğ) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,  

h) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil işlemlerini yürütmek, 

ı) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlamak,  

j) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek,  

k) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 

ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

l) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak,  

m) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  

n) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,  

o) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak,  

ö) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  

p) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
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C. Birime İlişkin Bilgiler 

1. Fiziksel Yapı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA adresinde 

2 Bodrum, 1 Zemin ve 5 Kattan oluşan A Blok ile 2 Bodrum, 1 Zemin ve 3 kattan oluşan B, C 

ve D Bloktan müteşekkildir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D Blok 2. Katta yaklaşık 

660,00 m² alanda yerleşik durumdadır. 

2. Örgüt Yapısı 

SGDB, Genel Müdüre bağlı olarak hizmet vermektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Merkez ve Taşra Teşkilatı şeması ile SGDB’ nin bu teşkilattaki yeri Tablo 1’de, SGDB’ nin 

Organizasyon Yapısı ise Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1 Genel Müdürlüğümüz Organizasyon Şeması 
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Başkanlığımızın örgüt şeması aşağıda gösterildiği şekilde, şube müdürlükleri bazında 

oluşturulmuştur:  

 

Tablo 2 Başkanlığımız Organizasyon Şeması 

 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2014-2018 yıllarına ait donanım envanteri 

aşağıdaki gibidir: 

DONANIM 2014 2015 2016 2017 2018 

Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 79 80 80 90 58 

Diz Üstü Bilgisayar 66 71 71 73 16 

Yazıcı 62 65 65 66 18 

Tarayıcı 10 10 11 11 11 

Faks Cihazı 2 2 2 3 4 

Telefon 78 78 78 78 58 

Plotter 4 4 4 4 4 

Tablo 3 Son Beş Yılın Donanım Envanteri 

4. İnsan Kaynakları 

2018 yılı Başkanlığımızda görevli personelin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir.  
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UNVAN TOPLAM 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1 

Şube Müdürü 4 

Mali Hizmetler Uzmanı 8 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 3 

Mühendis 6 

Kimyager 1 

Araştırmacı 1 

İstatistikçi 1 

APK Uzmanı 3 

Uzman 3 

Programcı 3 

Bilgisayar İşletmeni 18 

Arşiv Memuru 1 

Memur 3 

Sözleşmeli Programcı 1 

Döner Sermaye Daimî İşçi 3 

TOPLAM 60 
Tablo 4 Başkanlığımız Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 1 Başkanlığımızın Yıllara Göre Personel Sayısı 
 

Başkanlığımızda çalışan personelin 33’ü erkek, 27’si kadındır. 
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Grafik 2 Başkanlığımızda Görevli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Başkanlığımızda görevli personelden 4’ü 21-29 yaş arası, 16’sı 30-39 yaş arası, 19’u 40- 49 yaş 

arası, 17’si 50-59 yaş arası ve 4 kişi ise 60 yaş ve üstüdür. 

 

Grafik 3 Başkanlığımızda Görevli Personelin Yaş Dağılımı 

Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak 57 kişi, 4857 Sayılı İş 

Kanunu’na tabi olarak da 3 kişi (Döner Sermaye işçi) çalışmaktadır. 
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Grafik 4 Başkanlığımızda Görevli Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 
 

Başkanlığımızda, Genel İdari Hizmet Sınıfında 45, Teknik Hizmet Sınıfında 12, Diğer 

Hizmet sınıflarında ise 3 kişi çalışmaktadır. 

 

Grafik 5 Başkanlığımızda Görevli Personelinin Hizmet Sınıfları Dağılımı 

 

Başkanlığımızda çalışan personelden 6 kişi lise ve altı, 3 kişi ön lisans, 43 kişi lisans, 8 kişi 

yüksek lisans mezunudur. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Lise Mezunu ve Altı 6 

Ön Lisans Mezunu 3 

Lisans Mezunu 43 

Yüksek Lisans Mezunu 8 

TOPLAM 60 

Tablo 5 Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 6 Başkanlığımızda Görevli Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

5. Sunulan Hizmetler 

Başkanlığımıza verilen görevler; Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü, İç 

Kontrol Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Yönetim Bilgi 

Sistemleri Şube Müdürlüğü, Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Personel 

ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Kalite Şube Müdürlüğü alt birimleri vasıtasıyla 

yürütülmektedir. 

A. Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü  

Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,  
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b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde, Genel Müdürlüğün ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak, 

c) Bütçe tertipleri arasında ödenek aktarma işlemlerini gerçekleştirmek, 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden aktarılmak üzere Genel Müdürlük 

harcama birimlerince ihtiyaç duyulan ek ödenek talebi ile ilgili işlemleri ve ödeneklerin 

serbest bırakılma işlemlerini yürütmek, 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,  

e) Harcama birimlerinden gelen nakit talep bilgilerini konsolide ederek aylık dönemler 

itibariyle Hazine Müsteşarlığına göndermek, 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen İdaremiz bütçesinin görüşmelerinde 

koordine ve sekretarya görevini yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğümüz Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek, 

ğ) Genel Müdürlüğümüz yatırım programı hazırlıklarını koordine ve konsolide etmek, 

uygulama sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve buna ilişkin raporları hazırlamak, 

h) Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarınca 

istenilen yatırım gerçekleşme raporlarını hazırlamak, 

ı) Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği iş ve işlemleri 

yürütmek, 

i) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

j) Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan taşıtların kayıt ve takibine ilişkin işlemleri 

Taşıt Bilgi Sisteminde izlemek ve istenildiğinde raporlamak. 

k) Genel Müdürlüğümüzün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak,  

l) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

B.  İç Kontrol Şube Müdürlüğü 

İç Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri şunlardır; 

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek,  
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b) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında 

kalan mali karar ve işlemlerin, ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak 

düzenlemeler ve üst yöneticiden alınacak onay çerçevesindeki görevleri yürütmek, 

c) İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

ç) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek, 

e) İç ve dış denetim raporlarını izlemek. 

f) Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek, 

C. Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmaları yapmak,  

b) Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı 

oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine 

etmek,  

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,  

ç) Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek,  

e)Hizmetlerde, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak,  

f) Genel Müdürlüğün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 

g) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek 

h) Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 

ı) Başkanlığın Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak, 

i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet 

raporunu hazırlamak.  
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D. Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) T.B.M.M.’den, ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve 

sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma ve gündem dışı görüşme konuları ile 

Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak, 

b) Başkanlığa ait genelge ve iç talimatları hazırlamak, ilgili birimlere duyurmak  

c) Başkanlık yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını 

koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak, 

ç) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek, satın almak ve bunlara 

ait tahakkuk işlemlerini yapmak. 

d)  Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek, 

e) Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek, 

f) Başkanlık personelinin geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, 

g) Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek, 

h) Personel ve idari iş ve işlemleri yürütmek, 

ı) Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek, 

E. Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek, 

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

c) Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama 

birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,  

ç) Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını 

yürütmek, 

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları 

yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, 

e) Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek,  

f) Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak,  
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g) Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 

F. Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü  

Kalite Yönetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek, 

b) Kalite Politikasının hazırlanmasını, revize edilmesini, onaylatılmasını, dağıtılmasını, 

yayınlanmasını, çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini 

sağlamak, 

c) Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin, verimliliğinin arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi 

yönünde kurulmuş olan İyileştirme Takımları Yürütme Kurulu, Öneri Değerlendirme 

Kurulu ve Süreç Yönetim Kurulunun sekretaryası ve raportörlüğünü yapmak, alınan 

kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, 

ç) Yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısının raportörlüğünü 

yapmak, alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Kalite Yönetim 

Sistemi faaliyetlerine ilişkin performans raporu hazırlamak ve yönetimin bilgisine sunmak, 

d) Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında ve dokümantasyonun 

oluşturulmasında rehberlik yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

e) Kalite El Kitabının, Prosedürlerin, Süreçlerin, Talimatların ve Görev Tanımlarının 

hazırlanmasını, dağıtımını ve revizyonunu sağlamak, 

f) Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının dağıtımını, dağıtım listesinin ve geçerli doküman 

listelerinin tutulmasını, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasını, orijinal ve 

eski nüshaların bir kopyasının saklanmasını sağlamak, 

g) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan dokümanlara basılı ve/veya elektronik 

ortamda erişimi sağlamak, 

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

yayınlamak, 

h) Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak, 

ı) İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak, gerektiğinde revizyonunu yapmak ve 

yayınlamak, 

i) İç tetkik programının ve gerektiğinde yapılan revizyonunun ilgili birimlere yazılı olarak 

duyurulmasını sağlamak, tetkik tarihinden önce ilgili birimleri yazılı ve/veya sözlü olarak 

uyarmak, 

j) Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak,  
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k) İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, 

tetkikleri kapatmak, 

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

m) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri koordine ve kontrol etmek, 

n)Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtların saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili 

birimlerle koordinasyon sağlamak, 

o) Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yapılan istatistiki çalışmaları takip etmek, 

ö) Kurumumuzdan hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin memnuniyetinin arttırılması amacıyla, 

sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, koordine etmek, 

yönetimin bilgisine sunmak, 

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

r) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek, 

s) Dış kaynaklı dokümanları ve Kalite Yönetim Sistemi standartlarını takip ve temin etmek, 

ş) İç müşteri (çalışan), dış müşteri (vatandaş) ve dış paydaş memnuniyeti anketlerinin 

yapılmasını koordine etmek ve anket sonuçlarını duyurmak, 

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

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,  

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

yönetimin bilgisine sunmak, 

ü) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi ve Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim faaliyetlerini Tapu ve Kadastro Eğitim 

Müdürlüğü ile koordineli olarak planlamak ve eğitici görevlendirmek. 

v) Üst yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek, 

y) Genel Müdürlük projelerinin takibini yapmak, 

z) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

gereğince oluşturulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu sekretarya 

hizmetlerini yürütmek ve raportörlüğünü yapmak, alınan kararların uygulanmasını ve 

koordinasyonunu sağlamak. 
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G. Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında veri paylaşım 

hizmetlerini yürütmek, 

b) Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, 

Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri ile 

ilgili protokol düzenleme çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek, 

c) Bölge Müdürlüklerimizce onaylanarak gönderilen protokollerin Standart protokol 

örneğimize uygunluğunu kontrol etmek, 

ç) Verilerimizin paylaşılmasında tereddüde düşülen taleplerle ilgili Veri Paylaşım 

komisyonunda görüş oluşturulması için toplantılar düzenlemek,  

d) Protokollerle ilgili yazışmaları yapmak, 

e)  İmzalanan protokollerin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak, 

f) Protokollerin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol 

hazırlamak, 

g) Protokollerin dosya ve arşiv işlerini yapmak, 

ğ) Genel Müdürlük Makamınca oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunun sekreterya 

hizmetlerini yürütmek, 

h) Genel Müdürlüğümüze imza ve onay için gelen protokolleri bilgi notu hazırlayarak protokolü 

imzalayacak veya onaylayacak Makama sunmak. 

6.  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yönetime destek olmak amacıyla 

getirdiği en önemli yeniliklerden birisi Kamu İç Kontrol Sistemidir. Stratejik yönetimin bir 

parçası olan İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, mesleki değerlere ve dürüst 

yönetim anlayışına sahip olunmasına, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha 

güvenle almasına, hedef ve amaçlara ulaşılmasını engelleyebilecek olayların öngörülebilmesine 

ve hesap verilebilirliğe yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 

İç kontrol başarının anahtarı ve iyi yönetim ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır. 

  



 

Sa
y

fa
2

0
 

Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 5018 sayılı Kanun 

ile yeniden düzenlenen kamu mali yönetim sistemimizde iç kontrol; “İdarenin amaçlarına, 

belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi 

kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.  

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve 

izlenmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının iç kontrol sistemine yönelik 

olarak yerine getirdiği görevler şunlardır;  

• İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,  

• Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,  

• Ön mali kontrol görevini yürütmek,  

• Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermektir.  

• Başkanlığımız bu görevlerin büyük bir kısmını, Üst Yönetici tarafından onaylanan Genel 

Müdürlük Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları aracılığıyla yerine 

getirmektedir.  

• 2018-2019 yılları arasını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ocak 

ayı içinde onaylanarak uygulanmaya başlanmıştır. 

• Genel Müdürlüğümüz Kurumsal Risk Yönetimi için Risk Strateji Belgesi taslağı hazırlanmış 

olup Risk Yönetimi çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir. 

II. AMAÇ VE HEDEFLER 

TKGM 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaçlar çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının hizmet ettiği hedefler Tablo 6’da gösterilmektedir 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri  

AMAÇ HEDEF 

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Kurumun insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 

Tablo 6 Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri 
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Temel Politika ve Öncelikler 

Başkanlığımız faaliyet alanıyla ilgili Temel Politika ve Önceliklerimiz oluşturulurken aşağıda 

belirtilen üst politika belgeleri; 

• Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

• T.C Cumhurbaşkanlığı 1ve 2.nci 100 Günlük İcraat Programı 

• Orta Vadeli Program (2018-2020) 

• Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020) 

• 2018 Yılı Yatırım Programı 

• Genel Müdürlüğümüz 2015 -2019 Stratejik Planı 

Çerçevesinde yer alan ilke ve prensipler esas alınmıştır. 

Başkanlığımız faaliyetleri yukarıda sayılan temel politika metinleriyle ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır. Başkanlığımızın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

öngördüğü modeli hayata geçirebilmek için 5436 sayılı Kanun ile kurulmuştur.  

Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları Başkanlığımız koordinasyonunda 

tüm birimlerimizin katkı ve görüşleri ile; Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, kalkınma planı, 

orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünü ilgilendiren ulusal ve bölgesel strateji belgelerinde belirlenen amaç, hedef ve 

politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

Üst politika belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen görevler ve ihtiyaçlar Tablo 7’de yer 

verildiği şekildedir. 
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Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu 

Üst Politika 

Belgesi 
İlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/İhtiyaçlar 

Onuncu 

Kalkınma 

Planı 

Amaç, Hedef ve Politikalara 

İlişkin Paragraf Numaraları; 

251, 257, 403, 588, 593, 596, 

759, 1006 

251.Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, 

istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi 

sağlanacaktır. 

257. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak 

ve örnek uygulamalar geliştirilecektir. 

403.e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri 

tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların 

belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda 

ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin 

tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak 

ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir. 

588.Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini 

destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır. 

593.Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, 

bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.  

596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve 

kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. 

759. Çok sayıda ve dağınık yapıdaki parsellerden oluşan tarım işletmelerinde 

bütünlüğün sağlanması, arazi parçalanmasının önüne geçilmesi ve iyi işleyen bir 

tarım arazisi piyasasının tesis edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal 

düzenlemeler yapılacaktır. 

1006. Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. 

T.C 

Cumhurbaşka

nlığı 100 

Günlük İcraat 

Programı  

(03 Ağustos 

2018) 

Sorumlu ve İlgili Olunan 

Faaliyet ve Tedbirler: 7, 13, 

29, 37 

7. Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici 

alanın belirlenmesi 

13. Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması 

29. Kaynak ve zaman tasarrufu için e-Haciz uygulamasına geçilmesi 

37. Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması 

Orta Vadeli 

Program 

Orta Vadeli Programın (2019-

2021) “3. Kamu Maliyesi” 

maddesinin “Politika ve 

Tedbirler" başlıklı bölümünün 

ilgili satırları; 5, 15 

5. Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin 

verilmeyecektir. 

15. Taşınmaz Değerleme Sistemi kurularak, gayrimenkul envanteri 

tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden 

alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden 

düzenlenecektir. 

Tablo 7 Üst Politika Belgeleri Raporu 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

 

1.  Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

31 Aralık 2017 tarih ve 30287 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza 3.186.000,00-.TL 

ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde yapılan aktarmalar sonrasında oluşan 3.408.912,32.-TL 

ödenekten 3.335.215,72.-TL harcama gerçekleşmiştir. 

Tablo 8 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 

 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılma tablosu şu şekildedir: 

Başkanlığımız 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin “Ekonomik sınıflandırma” açısından 

dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri: 

“01-Personel Giderleri” giderleri için tahsis edilen 2.456.000,00.-TL ödenekten 2.656.465,81.-

TL harcama yapılmıştır. 

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için tahsis edilen 539.000,00.-TL 

ödenekten 561.197,39.-TL harcama yapılmıştır.  

  

 

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 

 
2018 

S ı KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 

1  PERSONEL GİDERLERİ 2.456.000,00 2.660.614,93 2.656.465,81 
1 1 MEMURLAR 2.456.000,00 2.620.614,93 2.620.614,93 

1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 35.000,00 34.777,20 

1 4 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 5.000,00 5.000,00 1.073,68 

 
2 

  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

 
539.000,00 

 
561.197,39 

 
561.197,39 

2 1 MEMURLAR 533.000,00 554.068,05 554.068,05 

2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.000,00 7.129,34 7.129,34 

3  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 186.000,00 187.100,00 117.552,52 

3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 
30.000,00 36.100,00 36.043,32 

3 3 YOLLUKLAR 90.000,00 90.000,00 46.779,29 

3 5 HİZMET ALIMLARI 62.000,00 57.000,00 31.178,55 

 
3 

 
7 

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM 
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

 
3.551,36 

 TOPLAM 3.186.000,00 3.408.912,32 3.335.215,72 
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“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen 186.000,00.-TL ödenekten 117.552,52.-

TL harcama yapılmış, kullanılamayan ödenek ise ihtiyacı bulunan diğer harcama birimlerine 

ait tertiplere aktarılmıştır. 

 

Grafik 7 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılma Oranı 

Başkanlığımız hizmetlerine yönelik ödenek tahsisleri ve harcamalar analitik bütçe 

sınıflandırmasının (01.3.2.00) “Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri” fonksiyonel ve (1) 

“Genel Bütçeli İdareler” finansal sınıflandırması altında gerçekleştirilmektedir. 

Son dört yıllık dönemde Başkanlığımıza Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile tahsis edilen 

ödenek ve harcamalar aşağıdaki gibidir. 

YIL 2015 2016 2017 2018 

ÖDENEK 2.481.000 3.010.000 2.836.000 3.186.000 

HARCAMA 2.327.236 2.516.408 2.956.008 3.335.216 

Tablo 9 Bütçe Giderleri Kapsamında Yıllar İtibariyle Ödenek ve Harcama 
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Grafik 8 Bütçe Giderleri Kapsamında Yıllar İtibariyle Ödenek ve Harcama 

2. Mali Denetim Sonuçları 

 

2.1. Dış Denetim Sonuçları  

Sayıştay Başkanlığı 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünde yürüttüğü düzenlilik sonucunda hazırlamış olduğu 2017 yılı 

Sayıştay Denetim raporunda;  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü düzenlilik denetimi çerçevesinde 9 bulgu; 

Bulgu 1: Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş olan taşınmazların envanter ve kayıt çalışmasının 

tamamlanmaması, 

Bulgu 2: Kurumsal bazda üretilen mali tablolarda “gelirler” hesabı içinde yer alan tapu harçları 

gelirlerinin gerçek durumu göstermemesi, 

Bulgu 3: Tapu müdür ve üst düzeydeki kadroların yaklaşık üçte birinin görevlendirme suretiyle 

vekaleten yürütülmesi, 

Bulgu 4: Bilişim personeli kadrosunda personel bulunduğu halde Türksat A.Ş.’den personel 

hizmet alımı yapılması, 

Bulgu 5: Bölge Müdürlüklerinde elektrik enerjisi alımlarının ihale yöntemiyle yapılmaması, 

Bulgu 6: Bursa Bölge Müdürlüğü binasının kesin hak ediş ve kesin kabulünün yapılamaması, 

Bulgu 7: Harita yapım işlerine ait süre uzatımı kararlarının gerçeği yansıtmaması, 
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Bulgu 8: Kadastro müdürlüklerinde görev yapan personele yapılan ek ödemelerin genel bütçe, 

döner sermaye tarafından ayrı ayrı yapılması ve ödemelerin birden fazla ve farklı nitelikte 

olması nedeniyle kontrolünün yapılamaması, 

Bulgu 9: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin norm kadro ve kamu hizmet 

standartlarına uygun ve dengeli dağıtılmaması, 

Döner Sermaye İşletmesi düzenlilik denetimi çerçevesinde 5 bulgu; 

Bulgu 1: Döner Sermaye İşletmesinin kaynaklarının genel müdürlük tarafından kullanım 

şekillerinin sorunlara yol açması, 

Bulgu 2: Döner Sermaye İşletmesinde olağandışı gider ve zararlar hesabının yanlış 

kullanılması, 

Bulgu 3: Yevmiye defterinde yevmiye numaralarının sıralı olarak birbirini takip etmemesi, 

Bulgu 4: Kurumlar vergisi karşılığının ayrılmaması, 

Bulgu 5: Maddi olmayan duran varlıkların hesaplarda görünmemesi, 

Bulunmaktadır. 

 Düzenlilik denetimi kapsamında; Genel Müdürlüğün 2017 yılına ilişkin mali rapor ve 

tablolarının “Denetim Görüşünün dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç, tüm 

önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaati belirtilmiştir.  

2.2. İç Denetim Sonuçları  

2017 mali yılında, İç Denetim Birimi Başkanlığınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülen İç Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sürecine ilişkin sistem denetimi 

gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda, tespit edilen 6 adet bulgu ve 22 öneri için yapılan 

çalışmalar neticesinde söz konusu bulgu ve öneriler tamamlanarak kapatılmıştır.  

 

B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

  

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık 

Çalışmaları 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri; 

kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.  
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Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kamu 

idarelerinin; 2019-2023 dönemi stratejik plan çalışmalarının Kalkınma Planı ve Orta Vadeli 

Programda belirlenen hedef ve politikaları içerecek şekilde ve Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik 

Planlama Kılavuzuna uygun bir biçimde Kasım 2018 sonuna kadar tamamlanacak şekilde 

başlatılması istenilmiştir.   

 

Bu kapsamda;  

• Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 dönemi Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları 

27.08.2018 tarihli ve 2471600 sayılı Bakanlık Makam oluru ile başlatılmıştır. 

• Bakanlık Makam oluru ile stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını 

kontrol etmek ve harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılım 

sağlamak ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamak üzere “Strateji Geliştirme 

Kurulu” ve merkez ve taşra teşkilatı temsilcilerinden oluşan “Stratejik Planlama Ekibi” 

oluşturulmuştur. 

• Plan hazırlık çalışmaları kapsamında bir iş planı ve takvim hazırlanmış ve çalışmalar bu 

plana uygun olarak yürütülmüştür. 

• Stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer 

çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ve danışmanlık ihtiyacını 

karşılamak üzere Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünden (TÜSSİDE) hizmet 

satın alınmıştır. 

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde Stratejik Planlama Ekibi ve 

Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine stratejik plan hazırlık çalışmaları hakkında eğitim 

ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

• Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi çalışmalarını yürütmek 

üzere Stratejik planlama ekibi içerisinden alt çalışma grupları oluşturulmuştur. 

• Amaç, hedef ve stratejilerimizin belirlenmesine alt yapı oluşturacak olan GZFT analizi 

yapılarak Genel Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri katılımcı 

bir anlayışla tespit edilmiştir. 

• 2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlama sürecinde katılımcılığa özel önem verilmiş, 

tüm iç ve dış paydaşların sürece katılımına ve fikirlerinin alınmasına dikkat edilmiş olup 

bu çerçevede, iç paydaş çalıştayı ve dış paydaşlara yönelik olarak elektronik ortamda 

cevaplanmak üzere anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları analiz edilirken 

hem mevcut duruma hem de amaç ve hedeflere girdi teşkil edecek unsurlar tespit 

edilmiştir. 

• Stratejik plan çalışmalarına Genel Müdürlük misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin 

belirlenmesiyle devam edilmiştir. Bu süreçte geniş katılımlı olarak oluşturulan çalışma 

ekipleri belirlenen iş planına uygun olarak toplantılar gerçekleştirmiş gelinen aşamalar 

ile hazırlanan taslak belge değerlendirilmiştir. 

• Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için performans 

göstergeleri belirlenmiş olup, bu göstergeler yıllık raporlar ile izlenecektir. 

• Stratejik planlama çalışmalarında birimler arası işbirliğinin sağlanması, toplantıların 

düzenlenmesi, Genel Müdürlük içi ve dışı iletişimin sağlanması, belge yönetimi ve bu 

süreçteki her türlü resmi yazışmaların yapılması gibi destek koordinasyon gerektiren 

hizmetler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 

• Süreç boyunca verilen tüm katkılar gözden geçirilerek ve daha önceki stratejik plan 

çalışmalarından alınan dersler de göz önünde bulundurularak hazırlanan Genel 

Müdürlüğümüzün 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı Başkanlığımızın 
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koordinasyonunda katılımcı yöntemlerle hazırlanmış olup 07.12.2018 tarihli 

Bakanlık Makam oluru kabul edilmiş ve kurumumuz internet sayfasında 

yayınlanmıştır. 

• Stratejik planın uygulanmasında etkinlik ve etkililiğin artırılması , stratejik planlama 

uygulamalarının geliştirilmesi için merkez teşkilatında alınan kararların taşra 

teşkilatı Bölge Müdürlüklerince de uygulamaya geçirilmesi için taşra eylem planı 

hazırlanmıştır. 

2019-2023 dönemi Stratejik Planımızda 4 amaç ve 13 hedef yer almaktadır.  

2019-2023 Dönemi Amaçlarımız; 

• Amaç 1: Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçmek. 

• Amaç 2: Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 

bütünleştirmek. 

• Amaç 3: Türkiye tapu sistemini kurmak. 

• Amaç 4: Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

olarak belirlenmiştir. 

 

• 2019 Yılı TKGM Performans Programı Hazırlık Çalışmaları 

 

7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen bütçe tahsisleri çerçevesinde son hali 

verilen Genel Müdürlüğümüz 2018 Yılı Performans Programı Ocak ayı içerisinde üst 

yöneticimiz tarafından internet sitemiz üzerinden kamuoyuna açıklanmıştır.  

Müteakiben, 2019 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarına ilgili mevzuatında belirtilen 

takvimde başlanılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 100 Günlük 

İcraat Programı ile tüm kamu kurumlarına verilen görev çerçevesinde Kasım ayı sonu itibarıyla 

hazırlanan Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler 

doğrultusunda belirlenen performans hedefleri, faaliyetler ve performans göstergelerini içeren 

2019 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 

 

• Faaliyet Raporları 

 

• Birim Faaliyet Raporu 

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 

Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış 

ve süresi içinde üst yöneticiye sunulmuştur.  
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• İdare Faaliyet Raporu 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinde üst yöneticilerin 

ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 

her yıl faaliyet raporu hazırlayacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu çerçevede SGDB koordinatörlüğünde birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan Genel 

Müdürlüğümüz “2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu” idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek 

şekilde hazırlanmıştır. Üst yönetim tarafından onaylanan İdare Faaliyet Raporu, Sayıştay ve 

Maliye Bakanlığına gönderilmiş, basımı yapılarak ilgili birimlere dağıtılmış ve ayrıca internet 

ortamında yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

• Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim 

kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme 

bağlanmıştır.  

Temmuz 2018 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 

ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetleri içeren, yürütülen hizmetlerin bütçe 

uygulamalarında mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin 

sağlanmasını amaçlayan “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak 

İdaremiz internet sitesinde yayınlanmıştır.  

• Dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporu 

Yatırım Programında yer alan ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen yatırımlara ilişkin 3’er 

aylık gerçekleşme rakamları dönemsel olarak Cumhurbaşkanlığı’na (Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı) gönderilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Yatırım Programında yer alan projelere 

ilişkin 3’er aylık dönemler halinde "Kamu Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme 

Raporları" hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı’na (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 

• Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince 

2017 yılı Yatırım Programında yer alan kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama 

sonuçlarına ilişkin “Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına, 

Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.  
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• Bölgesel Eylem Planlarına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Raporu 

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) Eylem Planı, DAP (Doğu Anadolu Projesi) Eylem Planı ve 

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Eylem Planı kapsamında yürütülen projelere ilişkin 3’er 

aylık dönemler halinde projelerin nakdi ve fiziki gerçekleşme durumlarını içeren izleme ve 

değerlendirme raporları hazırlanarak ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına iletilmek üzere 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. 

• Bütçenin Hazırlanması 

Genel Müdürlüğümüz 2019-2021 dönemi bütçe teklifi aşağıda yazılı aşamalar sonucu 

hazırlanmıştır. 

✓ Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek, Orta Vadeli 

Program ve Orta Vadeli Mali Planı idarelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlamak ve bütçe 

sürecinde etkinliği sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı” ve Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) 

tarafından hazırlanan “Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı” çerçevesinde bütçe teklifi 

hazırlama çalışmalarına, harcama birimlerimiz bilgilendirilerek başlanılmıştır. 

✓ Merkez harcama birimlerince oluşturulan bütçe teklifleri ile taşra birimlerinden (Bölge 

Müdürlüklerimizden) temin edilen ödenek ihtiyaç bilgileri Başkanlığımızca konsolide edilerek 

Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı ile belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz 2019-2021 dönemi bütçe teklifi 

oluşturulmuştur. 

✓ Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı kapsamında harcama birimlerimizin yatırım 

projesi teklifleri konsolide edilerek hazırlanan Genel Müdürlüğümüz 2019-2021 dönemi 

yatırım teklifi, Ka-Ya Sistemi (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) üzerinden Cumhurbaşkanlığına 

(Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.  

✓ Genel Müdürlüğümüz 2019-2021 dönemi bütçe teklifi ile yatırım teklifinin Hazine ve 

Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) yetkilileriyle 

görüşülmesi merkez harcama birimlerinin de katılımları sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 
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✓ Orta Vadeli Program (2019-2021) ve Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) ile belirlenen usul 

ve esaslar ile ödenek tavanları kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 

(Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile yapılan görüşmeler sonrası mutabık kalınan çerçevede 

hazırlanan Genel Müdürlüğümüz Bütçe Teklifi, Üst Yöneticimiz ve Bakanımızın onayını 

takiben 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine eklenmek üzere Hazine ve Maliye 

Bakanlığına gönderilmiştir. 

✓ Türkiye Büyük Millet Meclisince açıklanan takvimde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 

ve Genel Kurulunda, Bakanlığımız ile birlikte Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifine yönelik 

gerçekleştirilen görüşmelerde koordinasyon, organizasyon ve teknik destek görevleri yerine 

getirilmiştir. 

• Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlanması 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 

Tebliği (Sıra No:2) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkez harcama birimlerinin 

teklifleri de alınarak Genel Müdürlüğümüz 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin aylar 

itibariyle dağılımını düzenlemek üzere Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) hazırlanarak Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

• Bütçe Uygulama Çalışmaları 

Bütçe Kanunları ile Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına harcama birimi bazında ödenek 

tahsis edilirken ödenekleri toplu olarak tahsis edilen taşra birimlerimizin talepleri çerçevesinde 

merkezden ödenek gönderilmektedir. 

Bütçe uygulamalarına ilişkin Başkanlığımızca yürütülen çalışmaları kapsamında; 

✓ Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) çerçevesinde serbest bırakılan ödenekler ilgili harcama 

birimlerine gönderilmiş, taşra teşkilatımız arasında yer alan Bölge Müdürlüklerine taleplerine 

istinaden yapılan planlama dahilinde Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek 

gönderilmiştir. 
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✓ Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) çerçevesinde serbest bırakılan ödeneklerin dönemsel 

olarak ihtiyacı karşılamadığı durumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığından talepte bulunularak 

ödeneklerin öne çekilmesine yönelik AHP revize işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

✓ Harcama birimlerimizin ödenek ihtiyaçlarındaki değişikliklere istinaden kullanılması 

öncelikli olmayan bütçe tertiplerindeki ödeneklerden ihtiyaç fazlası ödeneği olan tertiplere ilgili 

mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenek aktarma işlemleri yapılmıştır. 

✓ Şartlı bağış ve yardımlar kapsamında gelir kaydedilen tutarlar ilgili harcama birimlerimizin 

bütçe tertiplerine eklenerek ödenek kaydı yapılmıştır. 

✓ Harcama birimlerine gönderilen ödeneklerden ihtiyaç harici olanlar tenkis işlemi yapılarak 

geri alınmıştır. 

• Nakit Talep İşlemleri 

12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin 

Yönetmelik gereği harcama birimlerimizden temin edilen nakit talep bilgileri; Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programları çerçevesinde serbest bırakılan 

bütçe ödenekleri, izleyen yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi planlanan 

ayrıntılı harcama programlarındaki ödenek talepleri de dikkate alınarak konsolide edilmiş ve 

her ayın son 4 işgününe kadar Hazine Müsteşarlığına ait otomasyon sistemine girilmiştir. 

• Kesin Hesap Çalışmaları 

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) kesin hesap 

rehberini yayımlamasıyla birlikte başlayan süreçte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 42 nci maddesine dayanakla hazırlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının 

Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz kesin hesabı oluşturulmuş olup bu kapsamda; 

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’nden (KBS) gerekli tablolar alınarak hesap ve 

tutar denkliği açısından verilerin kontrolü gerçekleştirilmiş ve giderlere ilişkin açıklamalar 

sisteme girilmiştir. Kesin Hesap kitapçığını oluşturan belge ve cetveller KBS Sisteminden 
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alınarak mutabakat sağlanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş, mutabık 

kalınan Genel Müdürlüğümüz 2017 Yılı Kesin Hesabı üst yönetici ve bakan onayını takiben 

Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

 Genel Müdürlüğümüz 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat 

Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

• İlama Bağlı Borçlar 

Adli ve idari yargıda İdaremiz aleyhine sonuçlanan davalara istinaden oluşan ilama bağlı 

borçlarımızın tasfiyesine yönelik; Başkanlığımıza ulaşan yargı ilamları harcama birimi bazında 

tasnif ve konsolide edilerek oluşturulan icmal cetvelleri çerçevesinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığından ödenek talep edilmiş, temin edilen ödenekler ilgili harcama birimine 

gönderilerek ilama bağlı borçlarımızın ödenmesi sağlanmıştır. 

• Kamu Zararının Tahsili ve Takibi 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde 

yer alan “Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri 

için merkezde mali hizmetler birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyası 

açılır.” hükmü gereğince Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında meydana gelen kamu 

zararlarının takip ve tahsili işlemleri Başkanlığımız tarafından, taşra teşkilatımızda meydana 

gelen kamu zararlarının takip ve tahsili işlemleri ise Başkanlığımız koordinesinde Bölge 

Müdürlüklerince yürütülmektedir.  

Bu çerçevede, kamu zararı kapsamında 2018 yılında intikal eden belgelere istinaden, 26 adet 

takip dosyası açılmış, bunlardan 25 adet dosyanın takip işlemleri tamamlanmış olup, 1 adet 

dosyanın tahsil süreci devam etmektedir. Taşra birimlerimizde oluşan kamu zararlarına ilişkin 

23 adet dosya ise gereği yapılmak üzere bölge müdürlüklerine gönderilmiştir. 

• Taşınır / Taşınmaz Varlık Kayıt ve İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz taşınır kayıt ve işlemleri, Taşınır Mal Yönetmeliği ile belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde yer alan 

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) modülünden gerçekleştirilmektedir. 

Taşınır kayıt ve işlemleri kapsamında 2018 yılı içinde;   
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Genel Müdürlüğümüz 2017 yılı taşınır kesin hesabının sağlıklı bir şekilde hazırlanarak yetkili 

mercilere verilebilmesi için harcama birimlerimizin taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtları ile 

uygunluğunu sağlamak üzere ara mutabakat işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 

Harcama birimlerimizin taşınır kayıt ve işlemlerine ilişkin tereddüte düştüğü hususlarda yazılı 

ve büyük çoğunlukla telefon irtibatı ile şifahi olarak görüş vermek suretiyle teknik destek 

sağlanmıştır. 

Taşınır yıl sonu işlemleri kapsamında harcama birimlerimizin taşınır kayıtları ile muhasebe 

kayıtları karşılaştırılarak uyumsuzluklar bulunan müdürlükler tespit edilmiş ve bu harcama 

birimlerimize destek verilmek suretiyle kayıtlar arasında mutabakat sağlanmıştır.  

TKYS’de karşılaşılan muhtelif sistem hatalarının ivedilikle çözümüne yönelik Muhasebat 

Genel Müdürlüğü ile yazılı veya yerinde irtibata geçilerek sistemin çalışılır hale gelmesi 

sağlanmıştır. 

Taşınır işlemlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda belirlenen hataların 

düzeltilmesine yönelik ilgili birimler uyarılarak uygulamaların ilgili mevzuatına uygun hale 

getirilmesi sağlanmıştır. 

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği harcama birimlerimiz tarafından düzenlenen 

belge ve cetveller konsolide edilerek Genel Müdürlüğümüz 2017 mali yılı Taşınır Kesin Hesabı 

hazırlanmış ve muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıştır. 

Kamuda sağlıklı bir taşıt envanterine ulaşmak amacı ile KBS üzerinde oluşturulan Kamu 

Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemine (TBS) Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 

demirbaşa kayıtlı ve kiralık taşıtların veri girişleri güncellenmiştir. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine 

dayanakla hazırlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ile 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin 

yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kayıt işlemleri için oluşturulmuş herhangi 

bir otomasyon sistemi bulunmamaktadır. Bu itibarla merkez ve taşra birimlerimizden yazılı 

olarak temin edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulmuştur.  
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Başkanlığımız Taşınır giriş işlemleri 6 adet dayanıklı malzeme alınarak 3.550.-₺, 935 adet 

tüketim malzemesi alınarak 36.042.-₺ ödenmiştir. Devir yoluyla 5 adet dayanıklı malzeme 

168.164.-₺ bedelle ve 24 adet tüketim malzemesi 4.878.-₺bedelle temin edilmiştir. Bunlara 

ilave taşınır çıkış işlemi olarak 100 adet tüketim çıkışı, 5 adet dayanıklı malzeme ve 250 adet 

de tüketim malzemesinin devir çıkışı sağlanmıştır. 

• 100 Günlük İcraat Programları 

Cumhurbaşkanlığınca uygulamaya konulan birinci (03 Ağustos-09 Kasım 2018) ve ikinci (11 

Kasım 2018-16 Şubat 2019) 100 Günlük İcraat Programlarında Genel Müdürlüğümüz 

faaliyetleri kapsamında yer verilecek eylemler merkez birimlerimiz ile gerçekleştirilen 

koordineli çalışmalar neticesinde belirlenmiş, birinci programda (4) adet, ikinci programda ise 

(6) adet eylemimiz uygun bulunarak program kapsamına alınmıştır. 

Söz konusu İcraat Programları çerçevesinde sürdürülen eylemlerimiz için yürütücü 

birimlerimiz ile koordineli olarak iş programları hazırlanmış, izlemeye yönelik oluşturulan 

sisteme haftalık veri girişlerinin yapılması sağlanmış ve Bakanlığımızda haftalık periyotlarda 

gerçekleştirilen toplantılara katılarak Genel Müdürlüğümüzce yürütülen eylemlere ilişkin bilgi 

sunulmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Birinci 100 Günlük İcraat 

Programında yer alan İdaremiz sorumluluğundaki (4) adet eyleme ilişkin hedeflerimiz %100 

oranında gerçekleştirilerek başarılı bir şekilde tamamlanmış, İkinci 100 Günlük İcraat 

Programındaki (6) adet eylemimize ilişkin çalışmalar takvimine uygun sürdürülmüştür. 

• 2018 Yılı Programı Tedbirlerinin İzlenmesi 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan 2018 Yılı Programı’nda yer alan 366. No’lu 

“Gayrimenkul değerleme sistemi geliştirilecektir” tedbirine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin 

izleme çalışmaları koordine edilmiştir.  
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• Ön Mali Kontrol İşlemleri 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Genel Müdürlüğümüz Ön Mali 

Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2018 yılı gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali 

karar ve işlemler İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlüğümüz bütçesi, bütçe 

tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve diğer ilgili mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden, ön mali kontrole tabi 

tutulmuştur. Kontrol sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde 

gerekli işlemler yapılmıştır.  

Ayrıca, merkez ve taşra birimlerinden gelen mali konulardaki görüş yazılarına (24 adet) cevap 

verilmiştir.  

2018 yılı içerisinde İç Kontrol Şube Müdürlüğümüzce;  

Başkanlığımızda görevli personele ait aylık maaş ödemeleri, geçici/sürekli görev yollukları 

gerekli kontrole tabi tutularak, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ön mali 

kontrole tabi olup, harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen belgeler, iç kontrol şubesi 

tarafından kontrol edilmesi sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde 

gerekli işlemler yapılmıştır. Uygun olmayanlar ise hata ve noksanlıkları nedeniyle tutanakla 

ilgili birime iade edilmiştir.   

Çeşitli Daire Başkanlıklarından Başkanlığımıza intikal ettirilen 38 adet sözleşme tasarısı ve 

taahhüt evrakı üzerinde Ön Mali Kontrol yapılarak, bunlarla ilgili Başkanlığımız görüşünü 

içeren uygun görüş yazıları yasal süresi içerisinde ilgili daireye gönderilmiştir.  

Çeşitli Daire Başkanlıklarına ait 688 adet ödeme emri belgesi Ön Mali Kontrole tabi tutularak 

ödeme işleminin gerçekleştirilmesini teminen ilgili daire başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarına ait 745 adet ödenek gönderme ve 134 

tenkis belgesi üzerinde Ön Mali Kontrol işlemleri yapılarak, bilgisayar ortamında 

onaylanmıştır.  

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin dışında 12 adet iptal ve ihdas yapılan kadro dağılım 

cetvelleri ile 1 adet seyahat kartı listesinin ve 1 adet yan ödeme cetvelinin Ön Mali Kontrolü 

yapılarak, bu husustaki görüşümüz ilgili Başkanlıklara yazılı olarak bildirilmiştir.  

• TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve 

Değerlendirme Çalışmaları 

 2016-2017 yılları arası Uyum Eylem Planının 2017 yılı ikinci altı aylık dönemi içerisinde ve 

2018-2019 yılları arası Uyum Eylem Planının ise 2018 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde 

merkez ve taşra harcama birimlerimizin sorumluluğunda yapılması öngörülen faaliyet ve 

düzenlemelerinin gerçekleşme sonuçları yazılı olarak alınmış ve Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile izleme ve değerlendirme toplantıları 

yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, Uyum Eylem Planının 2017 yılı ikinci altı aylık dönemi ve 
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2018 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını gösteren 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. 

- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının 

birer nüshası bilgi için 2018 Ocak ayı içinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

- 2017 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, 

uygulanması ve izlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar göz önüne alınarak hazırlanan 

bilgi notu 2018 yılı Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamına gönderilmiştir. 

- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve üst yöneticinin onayına 

sunulmuştur. Üst yönetici tarafından onaylanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu 

2018 yılı Haziran ayında Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi 

Uyumlaştırma Birimine (MYK MUB) gönderilmiştir. 

- 2018-2019 Dönemi TKGM İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen 

eylemler gerçekleştirilmiştir 

• Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları  

Başkanlığımızın, stratejik hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi ve verimliliğini 

arttırılabilmesi için başlatılan Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce yürütülen 

“Yönetim Bilgi Sistemi” çalışmalarına 2018 yılı içerisinde de devam edilmiş olup yapılan 

çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. 

- Tapu Müdürlüklerimizin işlem bilgileri kontrolleri yapılmış ve web sayfamızda; il ve 

Bölgelere göre Türkiye Haritaları üzerinde; her aybaşında gerekli güncellemeler yapılarak; 

o  Türkiye Geneli tapu işlem bilgileri,  

o  İl bazında tapu işlem bilgileri, 

o Bölge Bazında tapu işlem bilgileri 

o Tüm Bölgeler (toplu) tapu işlem bilgileri işlem değer, elden edilen gelirlerimizle 

birlikte yayınlanmıştır. 

- Her ayın başında; Kadastro yenileme, yatırım işleri bilgileri ile Yabancı İşler Dairesi’nde 

hazırlanan il bazında yabancı kişiler taşınmaz durumu bilgileri ilgili birimlerden toplanarak il 

faaliyetlerini tanıtan “İL Faaliyetleri Raporları” hazırlanmış, web sayfamızda, il bazında 

Türkiye haritaları hazırlanarak; 

- İl faaliyetleri 1 (Grafiklerle Kadastro Yenileme, İllerde Tapu Müdürlükleri, Kadastro 

Birimleri, Yabancı gerçek, tüzel kişilerin taşınmaz bilgileri yayınlanmış,  
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- İl Faaliyetleri 2 ile 81 ilimize ait çeşitli başkanlıklardan toplanarak elde edilen İl-Bilgi 

Notları, talep eden birimin istediği düzenlemelerle hazırlanarak (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Özel Kalemince belirlenen formatta) her aybaşında güncellenerek yayınlanmıştır. 

- İl Faaliyetleri 3 (İllerde İdari yapı, Kadastro Çalışmaları, Destek hizmetleri Çalışmaları gibi, 

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi taşınmazları farklı bir formatta yayınlanmıştır.) 

- Genel Müdürlüğümüz Faaliyetleri Bilgi Notları; Personel Durumu, Mevzuat Bilgileri, 

Yayınlar, Gelirlerimiz, Kadastro Faaliyetleri, Tapu Faaliyetleri, Arşiv Bilgileri, Harita Bilgileri 

verileri toplanarak, hazırlanmış ve her aybaşında güncellenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğüne ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına ilgili birimlerin 

talepleri doğrultusunda hazırlanan formatlarda iletilmiştir.  

- 2018 yılında Tapu / Kadastro Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinde maaş, fazla mesai, 

Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri, Bilgi Edinme Başvuruları ile ilgili girişleri sağlamak 

amacıyla ilgili personele ERP yetkileri verilmiştir. 

- Yönetim Bilgi Sistemleri Aylık Faaliyet raporları hazırlanmış diğer birimlerden gelen 

faaliyetlerle birleştirilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporları oluşturulmuş 

Başkanlığımıza gönderilmiştir. 

- Çeşitli Başkanlık, Tapu Müdürlükleri veya Bölge Müdürlüklerinden gelen talepler üzerine 

muhtelif raporlar (Personel hareketi raporları, bölge veya müdürlük bazında personel durumları 

ile ilgili raporlar, evrak, hukuk müşavirliği dosya bilgileri, tapu istatistik birim bilgileri ile ilgili 

raporlar, bilgi edinmeden gelen talepler hazırlanmış ilgili birim veya kişilere gönderilmiştir. 

-  E-posta ve EBYS yoluyla gelen talepler karşılanmıştır. 

- Her ayın başında; Genel Müdürlük Tapu-Kadastro Harç Gelirleri Bilgi Notu düzenlenerek 

gönderilmiştir.   

- Yurt İçi Dış Kurumlarla ve/veya Paydaşlarla yapılan toplantılarla ilgili birimlerden gelen 

bilgiler bir araya toplanarak arşivlenmiştir. 

- Birimlerin faaliyetleri, Bilgi notları, Bölge Faaliyet Raporları, Yurtiçi Temsil toplantı 

verileri bir araya getirilmiştir. 

- TUIK Konut Satış İstatistikleri bilgilendirme formları (tabloları) düzenleme çalışmaları 

yapılmış aylık olarak arşivlenmiştir.  

- GYMY Bilgileri aylık olarak web sayfamızda yayınlanmıştır. 

- CİMER başvuruları ilgili birimlere sevk edilmiştir. 

- Bölge Performans İzleme ve Değerlendirme çalışmaları yapılarak her 3 ayda bir 

güncellenmiştir.  
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- İç Denetim Biriminden Yıllık olarak gelen raporlar düzenlenerek ilgilisine açık olarak ERP 

Uygulaması, Yönetim Raporları bölümünde yayınlanmıştır.   

- Hukuk Müşavirliğinin Kullandığı Adli, İdari Dava Dosyaları, Hukuki Görüşler ve Kanun 

taslakları ile ilgili bilgiler yıllık veriler halinde toparlanarak yapılan grafik ve tablolar ile web 

sayfamızda, İstatistikler menüsü altında ve ilgili başkanlığın web sayfasında Hukuk 

İstatistikleri olarak düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. 

- Başkanlıkların 1 yıllık ve 3 yıllık hedefleri verileri toplanmıştır. Her 3 ayda bir 

Başkanlıklardan toplanan veriler güncellenmiştir. 

- Bölge Brifing formları standartlaştırılması çalışmaları yapılmıştır. 

- Kurum Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ile ilgili güncelleme yapılmıştır.  

- Bölge İnceleme Raporları değerlendirme ve takip işlemleri yapılmıştır.  

- HISS (Hizmetlerin İyileştirilmesi Sadeleştirilmesi) Çerçevesinde Kurumumuzun üst düzey 

toplantılarında birimimiz sekretarya ve koordinasyon sağlama görevini üstlenmiştir. 

- HISS ile ilgili Bakanlıktan (e-posta ile ) gelen talep üstüne güncelleme yapılmıştır. 

- Kalite Yönetim Müdürlüğünün Sürekli Gelişim Projesi kapsamında birimde yapılan 

faaliyetlerin iş akış şemaları ve talimatlarımın güncellenmesi çalışmaları yapılmıştır. 

- İdari basitleştirme çalışmalar kapsamında maliyet analizi yapılmıştır. 

- İdari Yüklerin pilot bir alanda standart maliyet modeli kullanılarak ölçülmesi projesi 

çalışmaları yapılmıştır. 

- Stratejik Planlama Müdürlüğü koordinatörlüğünde oluşturulan İyileştirme Takımı 

toplantılarına katılımda bulunarak, Tapu İşlem Bilgilerinin İyileştirilmesi Projemizle katkı 

sağlanmış bu konuda sunum raporları hazırlanmıştır. 

- Başkanlığımızın örgüt şeması hazırlanması, güncellenmesi, mevzuat, izleme raporları, birim 

faaliyet raporları, performans raporları birimlerden gelen her türlü haber, duyuru talepleri, 

Kalite Yönetim Şube Müdürlüğünün bölgelerde yaptığı çalışmalarla ilgili haberlerin taranması 

ve Başkanlığımız ana sayfasında yayınlanması ve bunun gibi web tasarım ve yayınlama işleri 

yapılmıştır.  
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• Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları 

Türk Standartları Enstitüsünce Kurumumuza yönelik olarak 10-14/09/2018 tarihleri arasında 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde gerçekleştirilen 

2.Gözetim ve Belge Yenileme Tetkiki neticesinde; “25/09/2018 tarih ve KY-6078/10-R15 

numaralı TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ekindeki kapsam dahilinde TS EN ISO 9001 

standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi olduğunu onaylamış ve belge kullanma hakkını 

tanımıştır. Kurumumuz, söz konusu belge ile birlikte 25/09/2018 tarih ve TR-KY-6078/10-R15 

numaralı IQNet Belgesini de almaya hak kazanmış olup, KY-6078/10-R15 numaralı belge ile 

ilgili tüm hükümler TR-KY-6078/10-R15 numaralı IQNet Belgesi için de geçerlidir.” 
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Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde, TS EN ISO 9001:2015 standardına göre kurulmuş 

olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve 

devamlılığının sağlanması, eksiklikler ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve 

kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi 

için hazırlanmış olan aşağıdaki 2018 yılı KYS Özet Programı çerçevesinde Kalite Yönetim 

Sistemi faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, program doğrultusunda TSE tarafından kurumumuza 

yönelik olarak 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki yapılmıştır. 

2018 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı 

SIRA FAALİYET TARİH 

1 
Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 Revizyon Çalışmaları için 

17.11.2017 tarihli ve 2576846 sayılı Makam Olurunun alınması 
17 Kasım 2017 

2 
KYS 9001:2015 Revizyon Çalışmaları Komisyon Bilgilendirme 

Toplantısı 
29 Aralık 2017 

3 
KYS 9001:2015 Revizyon Çalışma, Hazırlık ve Uygulama Grupları 

Toplantısı 
29 Aralık 2017 

4 
KYS 9001:2015 Revizyon Çalışma, Hazırlık ve Uygulama Gruplarının 

Çalışmalarını Bitirerek Raporlamaları 

26 Ocak 2018 

16 Mart 2018 

5 

Bölge Müdürlüklerine Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin İç 

Tetkikleri (972 Tapu ve 81 Kadastro Müdürlüğü Olmak Üzere 1053 

Birim) 

16 Nisan 2018 

13 Temmuz 2018 

6 Merkez Birimlerinin İç Tetkikleri (15 Merkez Birim) 
18 Haziran 2018 

29 Haziran 2018 

7 

KYS 9001:2015 Revizyon Çalışmaları Sonucu Güncellenen Kalite El 

Kitabının TKGM Web Sayfasında Yayımlanması ve Tüm Merkez ve 

Taşra Birimlerine Duyurulması 

21 Haziran 2018 

8 

KYS 9001:2015 Yenileme Eğitimi (Beş gün süreli) 

-Temel Kalite Eğitimi (Bir gün süreli) 

-Dokümantasyon Eğitimi (Bir gün süreli) 

-Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (Bir gün süreli) 

-İç Tetkik Eğitimi (İki gün süreli) 

09 Temmuz 2018 

13 Temmuz 2018 

9 Bölge Müdürlüklerinin İç Tetkikleri (22 Bölge Müdürlüğü) 
16 Temmuz 2018 

27 Temmuz 2018 

10 
Bölge Müdürlüklerince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite Yönetim 

Sistemini Gözden Geçirme Toplantıları 

01 Temmuz 2018 

31 Temmuz 2018 

11 
Kurumumuzun 2018 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Raporunun 

Hazırlanması 

01 Ağustos 2018 

10 Ağustos 2018 

12 
Genel Müdürlük Üst Yönetimince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite 

Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı 

13 Ağustos 2018 

17 Ağustos 2018 

13 
TSE Tarafından Gerçekleştirilecek TS EN ISO 9001:2015 Versiyonu 2. 

Gözetim ve Belge Yenileme Tetkiki 

10 Eylül 2018 

14 Eylül 2018 

Tablo 10 2018 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı  
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Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi yaygınlaştırma, güncelleme ve sürekli iyileştirme ile “Kalite 

Yönetim Sistemi 2017 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin 

Belirlenmesi” eğitim çalışmaları kapsamında; 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 

birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin 

2015 versiyonu ISO (International Organization for Standardization) tarafından 15/ 09/2015 

tarihi itibariyle yayımlanmış olup, Türk Standartları Enstitüsü bu doğrultuda TS EN ISO 

9001:2015 versiyonuna son geçiş süresinin 14/09/2018 tarihi olduğunu duyurmuştur. Yapılan 

bu versiyon değişikliği ile gelen yeniliklere adaptasyon ihtiyacı doğmuştur. 

Bu kapsamda, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan Kurumumuzun sunduğu hizmet kalitesinin 

sürekli iyileştirilebilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Türk Standartları 

Enstitüsünce Kurumumuza yönelik gerçekleştirilecek olan üçüncü taraf denetime (2.Gözetim 

ve Geçiş Tetkiki) hazırlık ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna entegrasyon amacıyla; 

a- 20/06/2018 tarihli ve 1670460 sayılı Makam Olur’u gereği, Bölge Müdür Yardımcıları, 

Kalite Denetçileri, İç Tetkikçiler,  Kalite Müdürleri, Birim Kalite Sorumlularından oluşan 

personel grubuna yönelik olarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel 

Kavramlar, Risk Tabanlı Proses Yönetimi, Dokümantasyon ve İç Tetkik konularını kapsayan, 

“TS EN ISO 9001:2015 Revizyon ve Adaptasyon Eğitimi” 9-13/07/2018 tarihinde 

Afyonkarahisar’ da gerçekleştirilmiştir. 

b- Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI’ nın başkanlığında eğitim süreci 

içerisinde eğitime katılan Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, Kalite, Halkla İlişkiler 

ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürleri ve kalite denetçilerinin katılımıyla 11/07/2018 

tarihinde, iç tetkikçilerin katılımıyla 12/07/2018 tarihinde Kalite Yönetim Sistemine ilişkin 

değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

c- Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerimizce yapılmakta olan genel denetimler, iç tetkikler, 

müdürlük ziyaretleri ve her türlü toplantılarda yönetici ve çalışan personel odağında; kalite 

yönetim sistemine ilişkin eğitim ihtiyacı ve eksikliği, simetrik enformasyonda bulunularak 

bilgilendirme uyumunda giderilme faaliyetlerinde bulunulmuştur. 
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❖ İç Tetkik Faaliyetleri: 

İç Tetkikler, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 

standartlarına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, 

etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit 

edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli 

olup olmadığının takibini gerçekleştirerek 2018 yılı 2.gözetim ve geçiş tetkikine hazır hale 

gelmek ve üst yönetimi bilgilendirmek amacını taşımaktadır. 

Genel Müdürlük merkez birimlerinde iç tetkikler; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi standardının 9.2 maddesi gereğince TKGM İç Tetkik Prosedürü doğrultusunda ve ISO 

19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu kılavuzluğunda 18-29/06/2018 

tarihleri arasında İç Tetkik Planına uygun olarak kalite denetçileri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Müdürlüklerimiz yetki alanında bulunan 1053 Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzün İç 

Tetkikleri 16/04-13/07/ 2018 tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerinde görevli iç tetkikçiler 

tarafından tamamlanmıştır. 

Ayrıca; 22 Bölge Müdürlüğümüze ilişkin iç tetkik, takip tetkiki ve kontrolleri 16-27/07/2018 

tarihleri arasında kalite denetçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İç Tetkikler Üç Ana Grupta Gerçekleştirilir 

 

•Organizasyon

•Sorumluluk ve Yetkileri (Görev Tanımları)

•Dokümantasyon (Kalite El kitabı, Prosedürler, İş Akış 
Şemaları,Talimatlar, Prosesler/Süreçler,    Destek 
Dokümanları, Kayıtlar, Dokümante Edilmiş Bilgi)

1-Kalite Sisteminin Tetkiki

•Çalışanlar

•Makine ve Kontrol Teçhizatları

•Fiziki Şartlar 

•Prosesler/Süreçler ve Faaliyetler

•Satın Alınan Malzemelerin Kontrolü

2-Proseslerin/Süreçlerin ve 
Teçhizatın Tetkiki

•Hizmet Uygulamalarının

•Müşteri/Vatandaş/Paydaş memnuniyetinin ve hizmet 
performansının ölçülmesi ve vatandaş/paydaş
şikayetlerinin, öneri ve geri dönüşlerin  
değerlendirilmesi

3-Hizmet Kalitesinin Tetkiki
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KYS Standartları beklentilerine uygun olarak tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği 

sağlanan KYS Dokümantasyonu incelenerek iç tetkikler, iç tetkik prosedürü gereği yukarıda 

maddeler halinde belirtildiği üzere üç ana grupta gerçekleştirilmiştir. 

Merkez ve Taşra Teşkilatımız olmak üzere toplam 1088 birimimizde kalite denetçileri ve iç 

tetkikçiler tarafından iç tetkik prosedürüne uygun olarak yapılan iç tetkikler neticesinde, 

birimlerde tespit edilen minör uygunsuzluklar ve yapılacak düzeltici faaliyetler iç tetkik 

raporuna bağlanmıştır. 

Belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili gerekli takip tetkikleri yapılmıştır. Yapılan iç 

tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukla ilgili düzeltici faaliyetler başlatılmış olup, iş akışı 

uyumunda sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

❖ Bölge Müdürlükleri Y.G.G. Faaliyetleri 

Bölge Müdürlükleri 16-27/07/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Tetkik faaliyetlerini 

takiben YGG toplantılarını, 31/07/2018 tarihi sürecinde “Yönetimin Kalite Sistemini Gözden 

Geçirme Prosedürü” ne uygun olarak tamamlamışlardır. 

❖ Alo 181 Tapu Kadastro Çağrı Merkezi Faaliyetleri 

Modern yönetim anlayışı, KYS ve Etik Değerler konsepti çerçevesinde vatandaşa sunduğumuz 

hizmetin kalitesini arttırmak iş ve işlemlere hız kazandırmak, Genel Müdürlüğümüz ile 

vatandaş arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletişim için çalışan ALO 181 TAPU KADASTRO 

ÇAĞRI MERKEZİ aracılığı ile yapılan bilgilendirilmelere ilişkin performans aşağıda belirtilen 

uyumdadır.  

15.09.2014 – 31.07.2018 tarihleri arası Alo 181 hattına gelen Tapu ve Kadastro çağrılarıyla 

ilgili özet verilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  
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Tablo11 Müşteri Memnuniyet Anketi Uygulama Sonuçları 

 

01.01.2018 - 31.07.2018 tarihleri arası, Tapu ve Kadastro çağrılarında 3.264 vatandaşımıza geri 

dönüş yapılmış ve memnuniyet oranı % 93,60 olmuştur. 

 

❖ Hizmet Takip Masası Faaliyetleri 

Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne 

geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” 

uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki Hizmet Takip Masası Anket Analiz 

Tablosundan da görüleceği üzere; vatandaş memnuniyetinin sağlandığı görülmektedir. Anket 

sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir.  

93,60%

2,25%
4,15%

01.01.2018 - 31.07.2018
GERİ DÖNÜŞ MEMNUNİYET ORANI

MEMNUN

MEMNUN DEĞİL

ULAŞILAMADI
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TKGM KYS HİZMET TAKİP MASASI ANKET ANALİZİ 
       

YILLAR 

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TKGM GENEL 

ÖRNEKLEM 
MEMNUNİYET 

ORANI 
ÖRNEKLEM 

MEMNUNİYET 

ORANI 
ÖRNEKLEM 

MEMNUNİYET 

ORANI 

2011 85.038 95,11%     85.038 95,11% 

2012 116.072 97,63% 15.989 95,98% 132.061 96,81% 

2013 135.330 97,89% 28.544 97,23% 163.874 97,56% 

2014 173.761 98,37% 36.740 98,31% 210.501 98,34% 

2015 176.821 97,55% 25.844 99,10% 202.665 98,33% 

2016 161.780 98,27% 21.459 98,90% 183.239 98,59% 

2017 153.019 98,00% 22.361 98,96% 175.380 98,48% 

Tablo 12 Hizmet Takip Masası Anket Analizi 

 

TKGM KYS Hizmet Takip Masası Anket Analizi 
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❖ Öneri Değerlendirme Sistemi 

KYS kapsamında kurulmuş olan “Öneri Değerlendirme Sistemi” Kurumun Web sitesi üzerinde 

bulunan KYS linki içerisindeki “Öneri Formu” ve “Öneri Kutuları” maharetiyle faaliyetlerine 

devam etmektedir. Uygun ve uygulanabilir öneriler ilgili birimlerce incelenerek 

uygulanabilirliği uyumunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 
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❖ Kalite Yönetim Sistemi ve Dokümantasyon Faaliyetleri 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının beklentilerine uygun olarak 

tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği sağlanan KYS dokümantasyon envanteri tabloda 

belirtilen uyumda olup; www.tkgm.gov.tr adresindeki Web sitesi üzerinde KYS linkinden 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi dokümante edilmiş bilgiye ulaşım 

sağlanmaktadır. 

❖ Çalışan/İç Müşteri Memnuniyeti 

“01.01.2017– 31.12.2017” Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Genel Müdürlük 

Merkez ve Taşra olmak üzere toplam 1086 birimimizde 13593 personel/ örneklem üzerinde 

yapılan “Çalışan Memnuniyeti” anket analizleri aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Geneli 1086 Birim (13.376 Örneklem) %74 

 

 
 

13 Merkez Birimi (733 Örneklem) %82 

 

 

  

http://www.tkgm.gov.tr/
https://www.tkgm.gov.tr/tr/birim/kalite-yonetim-sistemi
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1073 Taşra Birimi (12643 Örneklem) %74 

 

 

 

❖ TSE 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki Hakkında Bilgilendirme 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından kurumumuza yönelik olarak yapılacak olan TS EN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2018 yılı 2. Gözetim ve Geçiş Tetkikinin 10/09/2018 ile 

14/09/2018 tarihleri arasında yapılacağı, kurumlar arası uyum sağlanarak antant kalınmış ve 

belirlenmiştir. Performans Raporu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

10/09/2018 tarihine kadar kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. 

Türk Standartları Enstitüsünce, TS EN ISO 9001:2008 KYS standartlarına göre belgelendirme 

veya belge yenileme tetkiki sonucunda alınan belgelerin son geçerlilik sürelerinin 14/09/2018 

olarak düzenlendiği ve TS EN ISO 9001:2015 KYS standardına geçiş yapmak isteyen kurum 

ve kuruluşlarda belge yenileme (geçiş) tetkiki gerçekleştirilmesi gerektiği duyurulmuş olup, 

yapılan bu versiyon değişikliği ile gelen yeniliklere kurumumuzun adaptasyon ihtiyacı 

doğmuştur.  

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında TS EN ISO 9001:2008 

standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim sisteminin yüksek seviyeli yapı bilinciyle 

bundan sonraki dönemde de devamının sağlanabilmesi, sürdürülebilir başarıyı yöneten ve 

vatandaş memnuniyet odaklı çalışan kurumumuzun hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi 

amacıyla TS EN ISO 9001:2015 standardı revizyon ve adaptasyon çalışmaları süreci 

başlatılarak iş akışı uyumunda yürütülmüştür.  

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere 

bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması 

beklenmektedir.   



 

Sa
y

fa
5

1
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 

kapsamında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, 

yönetim etkinliği ile Sürekli Kurumsal Gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler 

ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına 

yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması 

hedeflenmiş ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin 

kalifikasyonunun/yeterliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Kalite Yönetim Sistemi 2018 yılı 2. gözetim ve geçiş tetkikine ilişkin KSB-ANK-2517/10 no’lu 

rapor neticesinde TSE gözlemleri (Olumlu ve İyileştirilebilecek Hususlar) aşağıda 

belirtilmiştir; 

● Üst Yönetimin desteği bulunmakta olup, çalışanların katılımı sağlamıştır. Katılımın daha da 

yüksek/ileri seviyeye taşınması, farkındalık oluşturulması için bilgilendirme ve eğitimlere 

devam edilmesi, 

● TKGM 2015-2019 Stratejik Plan, Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ve Risk Yönetim 

Sistemi Prosedürü çerçevesinde faaliyet/proses riskleri ve fırsatları ile ilgili operasyonel 

faaliyetlerin yaygınlaştırılarak daha da etkin hale getirilmesi ayrıca; yönetim temsilciliği 

tarafından 2018 KYS performans raporunun 10 ve 11. sayfadaki; “Kalite Yönetim Sistemi 

kapsamında; müdürlüklerimizin tetkik ve denetimleri esnasında uygulama birliği ve görsel 

bütünlük sağlanması adına öncelikle ve özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar” başlıklı 

kararların takibinin ve geri besleme ile performans ölçümlerinin iyileştirme amaçlı kullanılması 

yararlı olacaktır, 

● Merkez ve Taşra Teşkilatına, TS EN 9001:2015 Standardı ve kalite el kitabı uyumunda; 

bağlam, iç hususlar-dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri, KYS ve kurumsal 

kapsam, kalite politikası, risk ve fırsatların belirlenme faaliyetleri, görev tanımları, KYS amaç 

ve hedefleri, dokümante edilmiş bilgi, web sayfası ve kurumsal bilgi konularını içeren toplantı 

ve eğitimler düzenlenerek, gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmak suretiyle 

bilinirliğin ve farkındalığın artırılması yararlı olacaktır, 

● Hizmet sunumunda kullanılan; otomasyon programları ile kurumsal kültür, çalışma şartları 

ve personel motivasyonu olumlu husus olarak değerlendirilmiştir. 
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❖ Kalite Yönetim Sistemi Lansmanı ve İyi Uygulama Faaliyetleri 

KYS ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda 

sağlayabilecek projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya 

konulmuştur. Bu sayede öneri kutularımız memnuniyeti ağırlar hale gelmiştir. Ayrıca tüm 

birimlerimizde oluşturulan iyileştirme takım çalışmaları neticesinde, ön başvuru sisteminin 

standartlaşması ve teknik arşivin sayısal ortama aktarımı projeleri uygulamaya geçirilerek 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış, hizmet sunum kalitesi artmıştır. 

Birimlerimiz vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artması nedeniyle insana saygı ödülü almış 

ve örnek kurum konseptine ulaşmış olması nedeniyle, valilikler ve kaymakamlıklarca örnek 

kurum olarak gösterilmiştir. 

TAKBİS, MEGSİS, TARBİS, TKMP, TUSAGA- AKTİF, HBB, TUCBS, SKGP, TESİS 

KADASTROSU, 2/B KADASTROSU, YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ,3 

BOYUTLU KADASTRO, WEB TAPU, EBYS, TKGM INTERNATIONAL, E- TAHSİLAT 

SORGULAMA, E- RANDEVU İŞLEMLERİ, ALO 181, HİZMET TAKİP MASASI, 

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ve LİHKAB Projeleri ve sağladığı memnuniyet ayrıca; İç 

tetkikler, TKGM etik komisyonu tarafından yürütülen etik faaliyetler ile birimlerimizce 

yürütülen; bölge müdürlükleri performans takibi, risk bildirim sorgulama ekranı, MEGSİS veri 

giriş takibi, 22/a çalışmaları takip cetveli, araç takip cetveli, müşteri memnuniyet oranları takibi, 

bölgesel taşınır barkod uygulaması, kalite politikası, hizmet standartları, hizmet envanteri, 

kalite belgesi, IQNET belgesi, iç kontrol bildirisi, ALO 181 afişi, öneri ve dilek kutusu 

konsepti, yıllık yerinde eğitim planı, vatandaşlık odaklı hizmet sunumu uygulamasına ilişkin 

yapılan çalışmaların iyi uygulama örneği olarak hizmet sunumuna katkı sağladığı tespit 

edilmiştir. 

❖ Değerlendirme ve Sonuç 

TKGM 04.05.2017 Tarihli YGG Toplantısında Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait 

süreçlerin etkinliğinin iyileştirilmesi için; 

1. Kurumumuzda TS EN ISO 9001:2008 versiyonuna göre kurulmuş olan Kalite Yönetim 

Sisteminin TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş için gerekli revizyonun ve adaptasyonun 

sağlanması. 

2. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kurumsal Risk Odaklı Süreç Yönetim Sisteminin 

kurulması. 

3. Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait hizmet süreçlerinin etkinliğinin iyileştirilmesi.  
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4. Kurumsal hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması. 

5. Çalışma ve hizmet mekanlarının modernizasyonunun sağlanması. 

6. Kalite Politikamız uyumunda etik eğitim ve faaliyetlere devam edilmesi. 

7. Çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. 

8. Eğitimlerin, Kurumsal eğitim stratejimiz ve eğitim ihtiyaç analizi tespiti uyumunda 

yapılması. 

9. Kurumsal hizmet standartlarımızın iş akışı uyumunda sürekli iyileştirilmesi yönünde ve 

kalite hedefleri uyumunda kararlar alınmıştır.  

Bu kararlar doğrultusunda gerekli faaliyetler iş akışı uyumunda ve makul uygunlukta 

gerçekleştirilmiştir. 

Kurumumuzun merkez ve taşra olmak üzere toplam 1088 birimimizin tamamında TSEN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartları revizyon ve entegrasyon çalışmaları iş akışı 

uyumunda tamamlanmış, kalite el kitabı yayınlanmış, merkez ve taşra birimlerimizin iç 

tetkikleri bitirilmiş, takip tetkikleri tamamlanmış, iç tetkik prosedürü ve iç tetkik soru listesine 

göre yapılan iç tetkiklerde bulunan minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler 

başlatılmış ve YGG toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarında; 

• TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş olan kalite 

yönetiminin sürekliliğinin ve gelişimini sağlanması ancak takım çalışması ve ortak akıl ile 

sürdürülebileceği hususunun benimsendiği, 

• Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı temin edilerek eğitim, iletişim 

ve motivasyon imkanlarının sağlandığı, 

• Kurumsal aidiyet duygusunun pekiştiği, görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde 

formal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara uyum içerisinde olunduğu, 

• Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için gündemin ve 

gelişmelerin takip edildiği, 

• Kamu hizmet bilincine uygun olarak verilen kamu hizmetinde Mesleki Etik İlkelere 

uygun davranılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. 

Kalite Yönetim Sitemini herkesin kaliteye katkıda bulunabileceği bir sistem olarak tanımlayan 

yönetici ve personel kalitenin, sadece Kalite Müdürlüğü’nün sorumluluğunda sağlanabileceğini 

düşünmektedir. Burada kalitenin, herkesin işi olduğu gerçeğinin kurumsal yönetici ve personel 

tarafından benimsenmesi önem taşımaktadır.  
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Bu kapsamda; “yüksek seviyeli yapı” bilinciyle sürdürülebilir başarıyı yöneten kılavuz 

değerlere sahip ve vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan kurumumuzun sunduğu hizmet 

kalitesinin sürekli iyileştirilebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 

birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemine 

yönelik; birimlerimiz genelinde bilgilendirme, adaptasyon ve farkındalık artırma eğitim 

faaliyetlerine devam edilerek, Merkez ve Taşra Birimleri arasında yatay ve dikey iletişim 

eksikliğinin giderilmesi sağlanacaktır. 

Kalite Yönetim Sistemi destinasyonumuz; içerikten yoksun retoriksel bir yaklaşım 

değil, yapbozun parçalarının doğru yerleştirilerek “Memnuniyetin” yönetilmesidir. Hizmet 

Standartlarımız, İş Süreçlerimiz ve faaliyetlerimiz ile Türkiye Genelindeki tapu ve kadastro 

birimlerimizi, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile geldiği, orada bulunmaktan mutlu olduğu, 

güler yüzlü hizmet aldığı, ayrılırken de memnuniyetle ayrıldığı memnuniyeti yöneten birimler 

haline getirmeye gayret etmekteyiz. 

Kurumumuzun modernleşme faaliyetlerine, gelişimine ve büyümesine samimiyet, 

gayret ve fedakarlık göstererek, yapılan çalışmalara destek olan tüm üst yöneticilerimize ve 

faaliyetlerde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 

• Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP) 

A- Projeyle İlgili Genel Bilgiler 

Projenin Adı: Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 

Projenin Başlama Tarihi: 30.03.2009 

B- Projenin Kapsamı 

1.  Mevcut Durum Analizi 

2.  PEST ve SWOT Analizi 

3.  Anket Çalışmaları 

4.  Temel Kalite Eğitimleri 

5.  Dokümantasyon Eğitimleri 

6.  Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Çalışmaları (TS EN ISO 

9001:2008) 

7.  Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması 

8.  İş Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Talimatlarının Hazırlanması 

9.  Paydaş Toplantısı, Paydaşların Katılımı ile Ortak Akıl Yönetimi 

10.Kurum Bünyesinde Çekirdek Eğitici Kadro Oluşturulması  
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11. İyileştirme Takımları ve Kalite Çemberleri Oluşturulması 

12. Kurumsal Logo Revizyonu ve Kurumsal Kimlik Çalışması 

C- Projenin Amacı 

- Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal 

gelişimin sağlanması, 

- Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, 

bütünselleştirilmesi, 

- Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

- Öncelikli stratejilerin belirlenmesi, 

- Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması, 

- Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması, 

- Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması, 

- Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması, 

- Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, 

yürütülmesi ve belgelendirilmesi. 

D- Projenin Uygulanmasına İlişkin Genel Bilgi 

Projeye ilişkin pilot uygulamanın devamında ise SKGP kapsamında personelimizin tamamına 

kalite eğitimleri verilerek “kalite bilinci” oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm birimlerimizin 

sistemle tanışmış olması, bir diğer ifadeyle kalite bilincinin tüm personelimizce benimsenmesi 

ile modern yönetim anlayışı oluşturulmuş ve iş verimliliği arttırılmıştır. 

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere 

bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması 

beklenmektedir. 

Yüksek Seviyeli Yapı bilinciyle, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TSEN 

ISO 9001 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma 

verimi, yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik 

değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum 

çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı 

sağlanması ve kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin 

kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.  
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Kurumumuz bünyesinde TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi 

ve belgelendirilmesi amacına yönelik olarak 2009 yılında başlatılan Sürekli Kurumsal Gelişim 

Projesinin, Türkiye genelinde merkez ve taşra birimlerimizin tamamına yaygınlaştırma ve 

geliştirme çalışmaları kapsamında; 

- 2010 yılında 17 birim, 

- 2011 yılında 242 birim, 

- 2012 yılında 450 birim, 

- 2013 yılında 364 birim, olmak üzere (1073) tüm birimlerimiz denetim sürecini başarıyla 

geçerek KYS ve IQNET belgesi almıştır. 

- 2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla, 

- 2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla, 

- 2016 yılında Belge Yenileme denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla, 

- 2017 yılında 1. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçerek KYS ve 

IQNET belgesi alınmıştır. 

- 2018 yılında 2. Gözetim ve Geçiş Tetkiki (1088) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir.  

Proje ile öneri sistemi oluşturularak personelimizin kurum vizyon ve misyonuna fayda 

sağlayabilecek projeleri hazırlaması teşvik edilerek yönetişim kavramı uygulamaya 

konulmuştur. 

Bu çalışmalar neticesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumları içerisinde 

vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet sunumunu benimsemek suretiyle en fazla birimini Kalite 

Yönetim Sistemine dahil eden kamu kurumu olmanın haklı gururunu taşımaktadır. KYS ve 

IQNET belgelerinin kullanımı, kurumumuzda sürekli iyileştirme mekanizmasını çalıştırarak 

disiplin kazandırmaktadır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığımız anlamına 

gelmemekle birlikte her problemin iyileştirilmesi fırsatı olarak bir daha tekrarlanmamasını 

sağlayarak çözüm sunmaktadır. Kurumumuza sektöründe ayırt edici bir nitelik kazandırmış 

olan bu belgenin alınması sürecinde tüm çalışanlarımız aktif olarak katkı sağlamışlardır. 

Sürdürülebilir başarıyı yönetmek için kılavuz niteliğinde olan TS EN ISO 9001 kalite yönetim 

sitemi standardı daha dikkatli bir odaklanma sağlayarak kurumumuzun performansının 

optimum bir hale getirilmesinde rol almıştır. 
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•  Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Çalışmaları 

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü; gelen protokol taleplerini ve taslak 

protokolleri değerlendirmek üzere Veri Paylaşım Komisyonu toplantıları düzenleyerek aşağıda 

özeti verilen çalışmaları yerine getirmiştir. 

07/03/2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve 

Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük Makamı 

oluru ile oluşturulan veri paylaşım komisyonunca standart protokol örneği hazırlanmış olup 

kurumlarla veri paylaşımı standart protokol örneği doğrultusunda yerine getirilmektedir.  

Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Bankalar ve Finans Kuruluşları 

tarafından gelen protokol talepleri değerlendirilmiştir. Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir 

statüsündeki illerimizdeki kuruluşlarla ilgili Bölge Müdürlüklerimizce onaylanan protokoller 

için görüş verilmiştir. Veri Paylaşım Komisyonunda görüşülmesi gereken protokol talepleri için 

11 adet toplantı düzenlenmiştir. 

Protokol çalışmaları için gerekli yazışmalar yapılarak 282 adet protokol imzalanmıştır. 

2018 yılında imzalanan protokollerin dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokol sayısı: 38 adet 

• Sulama Birlikleri ile imzalanan protokol sayısı: 15 adet 

• Belediyeler ile imzalanan protokol sayısı: 188 adettir.  

• Büyükşehir Belediyeleri: 2 adet  

• İl ve İlçe Belediyeleri: 186 adet 

• Banka ve Finans Kuruluşları ile imzalanan protokol sayısı: 41adet 

• On-Line veri paylaşım protokolü: 32 adet 

• E- Tahsilat protokolü: 4 adet  

• E- İpotek terkini protokolü: 5 adet 

Mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin imzalanan protokol sayısı: 223 adettir. 
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• Parlamento İş ve İşlemleri 

2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Bakanlığımız kanalıyla 

Kurumumuza gönderilen 153 adet yazılı ve sözlü soru önergeleri Genel Müdürlüğümüz 

tarafından değerlendirilerek cevaplandırılmış olup, Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 

• Mutemetlik 

Başkanlığımızda görev yapan 53 personel ile 1 Sözleşmeli personel ve Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğünden aylık alan 3 memur ve 3 işçi, ayrıca Başkanlığımızda geçici görevli 

1 personel olmak üzere toplam 61 personelin maaş ve diğer özlük hakları ödemeleri ile diğer 

yazışmalar her ay düzenli olarak yapılmaktadır.  

Toplam 52 personele ait yurt içi geçici görev yolluğu ve 1 adet yurtiçi sürekli görev yolluğu 

ödemesi ile 1 çalışan Memurun vefatı nedeniyle eşine ölüm yardımı yapılmıştır. 

Başkanlığımızda görevli 23 personele ait giyim yardımı ödemesi ve 3 personele ait icra borcuna 

ilişkin gerekli işlem ve yazışmalar yapılmış olup 1 stajyer öğrenciye bütçe servisinde çalışması 

nedeniyle aylık ödemeleri yapılmıştır. 

• Yazışmalar  

Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde değişik konularda olmak üzere 

toplam 6087 adet gelen evrak ile ilgili işlem yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam 1996 

adet giden evrakların Postalama Dosyalama işlemleri yapılmıştır. 

Başkanlığımızda görev yapan personelin 2018 yılına ait yıllık izin, rapor ve mazeret izin 

bilgilerinden 348 adet ERP programına, kasım ayından itibaren 69 adet YBS Programına olmak 

üzere toplam 417 adet izin bilgileri kayıt işlemi yapılmıştır. 

TESK “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

arasında imzalanan “Çevre Eğitimine Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında çıkarılacak 

dergide yayımlanabilecek Genel Müdürlüğümüz önemli faaliyet çalışmaları 02/11/2018 

tarihine kadar her ay Bakanlığa gönderilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının KAYSİS (elektronik Kamu Yönetimi 

Bilgi Sistemi) programına 2018 yılı itibariyle 33 adet vekalet yazısı işlenmiştir.  
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Kalite Yönetim Sistemlerine uygun olarak Başkanlığımızda görev yapan personelin resimli 

kimlik bilgileri klasörlerin sırt kısımlarında görünecek şekilde hazırlanarak özlük dosyaları ile 

yazışma dosyaları yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlük Merkez teşkilatı kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluklar hakkındaki 2012/1 

sayılı genelge de değişiklik yapılarak 2012/2 sayılı genelge ile Başkanlığımızı ilgilendiren 

bölüm ve şube müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları yeniden revize edilmiştir. 

2018/1 sayılı iç genelge ile Başkanlığımızda görev yapan personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları yeniden revize edilmiştir. 

2018/2 sayılı iç genelge ile Başkanlığımızda görev yapan personelin, mesai saatleri, kılık 

kıyafet, verilen görevleri vaktinde yerine getirmesi vs. uyması gereken talimatlar tebliğ 

edilmiştir.  

Arşiv Dairesi Başkanlığına bağlı kurum arşivine, Başkanlığımız birim arşivinden saklanmasına 

lüzum görülmeyen ve imhasına karar verilen 284 adet klasör, 17 adet imza defteri ve 3 adet 

hasta sevk defteri doküman listeleri tutanak altına alınarak teslim edilmiş olup, arşiv 

yönetmeliği gereği kurum arşivinde ve birim arşivinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Arşiv Dairesi Başkanlığının, 11/09/2018 tarihli ve 2294084 sayılı yazıları ile “Arşiv Hizmetleri 

Genelge taslağına ilişkin Başkanlığımız görüş ve Önerileri 26/09/2018 tarihli ve 2854875 sayılı 

yazı ile bildirilmiştir. 

PTT Merkez Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) 

programı çerçevesinde yapılan anlaşma gereği; 1 Ana işletim görevlisi (şube müdürü) ile 3 

işletim görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) görevlendirilmiş ve elektronik posta uygulamasına 

geçilmiş olup, gelen - giden evrak işlemleri yapılmaktadır. 

Başkanlık birimlerinin “günlük emniyet kontrol çizelgeleri” her ay Destek Hizmetler Dairesi 

Başkanlığına gönderilmektedir.  
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Aylık işçi puantaj cetveli düzenlenerek Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne düzenli olarak 

gönderilmektedir. 

 “15 günlük Birim Faaliyet Raporu” her 15 günde düzenlenerek Yönetim Bilgi Sistemleri Şube 

Müdürlüğüne gönderilmektedir. 

2. Performans Sonuçları Tablosu 

2018 Yılı TKGM performans programında yer alan Başkanlığımız performans göstergesi 

gerçekleşme izleme raporu tabloları aşağıda yer almaktadır. 

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin 

takibi için belirlenen performans göstergelerinin izleme ve değerlendirmesi Başkanlığımız 

tarafından yapılmaktadır. Her bir izleme periyodu üçer aylık dilimlerden oluşmuştur.  

Bu kapsamda 2018 yılı nisan, temmuz ve eylül aylarında harcama birimlerince Maliye SGB.net 

sistemi aracılığıyla gösterge gerçekleşmelerine ilişkin veriler girilmiş olup mayıs, ağustos, ekim 

aylarında “izleme raporu” oluşturularak sonuçlar üst yönetime sunulmuştur.   

Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili 

analizi içermektedir. Değerlendirme kapsamında performans göstergesinin kaynağı, sonuç 

analizi, hedeflenen değerden sapma varsa nedeni ve söz konusu sapma ile ilgili önümüzdeki 

dönemde alınacak önlemler tespit edilmektedir. 

Üçer aylık izleme raporlarına ek olarak yıllık değerlendirmeleri de içeren “performans programı 

izleme ve değerlendirme raporu” ise izleyen yılın ilk ayında hazırlanarak üst yönetime 

sunulmuştur.  

2018 yılına ilişkin performans gösterge değerlendirmelerine ise yılı Genel Müdürlük faaliyet 

raporunda yer verilmektedir.  

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi  

Stratejik plan, performans programı ve izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye SGB.net 

sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik 

plan, performans programı ve izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde misyon ve 

vizyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir 

yapı kurulmuştur.   
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Stratejik Planda yer alan, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans programı sürecinde 

belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde 

ortaya konmuştur.  

Performans programının raporlama aşamasında hem analitik bütçe sınıflandırmasına hem de 

performans programına uygun raporlar alınabilmektedir. Ayrıca e-bütçe sistemiyle elektronik 

ortamda sağlanan entegrasyon ile performans programına ilişkin veri alışverişi mümkün hale 

gelmiştir.  

Böylelikle, iki sistemde yer alan veriler arasında tutarlılık sağlanmış ve performans programı 

teklifi, e-bütçe sisteminden alınan raporlar doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Stratejik yönetim sistemi ile kamu idarelerinde sağlanmak istenen etkinlik, ekonomiklik ve 

etkililik performans bilgi sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla doğru orantılıdır. Bakanlıkta yer 

alan elektronik sistemlerdeki her sürecin ve bu süreçlere ilişkin uygulamaların performans bilgi 

sistemi ile entegrasyonu neticesinde stratejik yönetim sisteminin daha gerçekçi bir yapıya 

kavuşturulması hedefine bir adım daha yaklaşılmış olunacaktır. 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlüklerimiz  

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı stratejik amaç, hedef, misyon ve vizyon çalışması 

sırasında belirlenen GZFT (SWOT) Analiz sonuçlarına göre güçlü, gelişmeye açık alanlar ile 

fırsat ve tehditler şu şekilde ortaya çıkmıştır:  

Kamu Mali Yönetiminin unsurlarının tam olarak hayata geçirebilme kabiliyetinin olması  

Diğer harcama birimlerine rehberlik ve danışmanlık yapan bir başkanlık olması 

Genç ve yetenekli uzman personel 

Yönetim Bilgi Sisteminin varlığı 

Güçlü teknolojik alt yapısı 

Katılımcı ve sonuç odaklı yönetim kültürünün varlığı 

Varlıkların ve faaliyetlerin düzenli, ekonomik, etkin ve etkili biçimde yürütecek uygun 

bir İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması 

Politika oluşturma kapasitesinin olması 

Değişimin öncülüğünü yapması 
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B. Zayıflıklarımız  

Lojman kreş gibi sosyal hakların/alanların yetersiz olması 

Genel Müdürlük birimleri arasında ortak çalışma ve iletişim konusunda yaşanan sorunlar 

Performansa dayalı ödül-yaptırım sisteminin oluşturulamaması 

Tablo 13 Başkanlığımızda Yapılan GZFT (SWOT) Analizi Sonuçları 

 

C. Değerlendirme  

Üst politika belgeleri kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün stratejilerini iç ve dış 

paydaşlarımızla iş birliği içerisinde belirlemek, hizmet sunumunda kalitenin artırılması 

yönünde çalışmalar yapmak, kaynakların etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, yapılan 

çalışmalarda koordinasyon, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle üst yönetime 

danışmanlık hizmeti sunan başkanlığımız;  

2018 Yılı Birim Faaliyet Raporunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

41. maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi 

amaçlayarak hazırlamıştır.  

Başkanlığımız açısından bir tür durum analizi niteliğinde bulunan bu rapor, kamuda hayata 

geçirilmesi öngörülen yeni kamu yönetimi anlayışının benimsenmesinin amaçlandığını 

göstermektedir.  

Yapılan GZFT (SWOT) analizi; birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye 

açık alanlarımız ile fırsatlar ve tehditlerimizi ortaya koymamız açısından önemlidir. 

Yetkilerimiz doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz merkez ve merkez dışı birimlerinin 

faaliyetlerinde, 5018 sayılı Kanunda yer alan hesap verilebilirlik ve saydamlık kavramları 

çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve yeni kamu mali yönetim 

anlayışının benimsenmesi için yukarıda belirtilen tehditler ve gelişmeye açık alanlar özelinde 

gerekli çalışmalar yapılmıştır.  
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

• Genel Müdürlüğümüz Harcama birimleri ile koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar devam edecektir. 

• Başkanlığımız koordinasyonunda tüm birimlerin katılımıyla kurulan iç kontrol sisteminin 

daha etkili ve etkin hale gelmesi için çalışmalar sürdürülecektir. 

• Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin kurulması çalışmaları; Maliye Bakanlığının Kurumsal 

Risk Yönetimi Rehberini yayınlaması halinde hızlandırılacaktır. 

• TS EN ISO 9001:2015 standardına geçiş sürecindeki çalışmalar etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülecektir. 

• Genel Müdürlüğün stratejik yönetim anlayışını geliştirmek, bu konularda rehberlik ve 

koordinasyon işlevini üstlenmek ve etkin ve yol gösterici bir birim olma konularında 

çalışmalarımıza devam edilecektir. 

• Genel Müdürlüğe tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve 

izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere etkin bir danışmanlık 

hizmeti sunulacaktır. 

• Üst yönetimin hızlı, güvenilir, doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşmasının sağlanması için 

Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

• Çalışanların verimini arttırmaya dönük eğitimlerin sürdürülmesi ve seminerlere katılımın 

sağlanması 

• Birimler arası işbirliği ve iletişimin arttırılması 

• Mevcut hizmetlerimizin kalitesinin yükseltilmesi ve yürüttüğümüz faaliyetlerin öngörülen 

düzeyde başarılı olabilmesi için; başta insan kaynak ve kalitemiz ile personelin 

motivasyonunu yükseltecek tedbirler olmak üzere, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, fiziki ve 

teknolojik alt yapının daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki harcama yetkilisinden almış 

olduğum bilgiler, sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. ANKARA- …./01/2019 

 

 

 Mehmet POSTACI 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 

 

 

 

 

 


