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SUNU�

Türkler, Anadolu topraklar� üzer�nde devlet kurduklar�nda, her alanda 
bugün dah� öneml� say�lacak uygarl�k örnekler� verm��lerd�r. Standard konusu 
da bunlar aras�ndad�r. Bundan be�yüzonüç y�l önce  Bursa, Ed�rne, S�vas, 
Erzurum, D�yarbak�r, Çank�r�, Ayd�n, Mard�n, Karah�sar, Musul, R�ze, Amasya, 
�çel, Arapk�r, Karaman ve daha pek çok yer�n mahall� özell�kler�ne ve üret�m 
çe��tler�ne göre standard kurallar� konulmu� ve c�dd� olarak uygulanm��t�r.

Dünyan�n �lk standard kanunu 1502 tar�hl� ve zaman�n OSMANLI pad��ah� 
Vel� naml� Sultan II. Bayez�t Han taraf�ndan ç�kar�lan �Kanunname-� �kt�sab-� 
Bursa�, bu gerçe�� do�rulayan ve yaz�l� en esk� belged�r. Bu fermanda söz-
konusu 48 standard�zasyon mevcuttur.

Kalk�nman�n temel ta�lar�ndan b�r� olan standard�n önem�n�n yüzy�llar 
önce Türkler taraf�ndan kavrand���n� �fade eden bu belgede bugünkü 
anlamda, kal�te g�b� esaslar �le narh ve ceza hükümler�ne yer ver�lm��t�r.

Kanunname-� �kt�sab-� Bursa' n�n gün �����na ç�kar�lmas� �le dünya standard tar�h�ne öneml� b�r belge kazand�r�lm��, Türk m�llet�n�n, meden� aleme bu 
yönden tan�t�lm�� ve m�ll� b�r h�zmet�n yer�ne get�r�lm�� oldu�una �nan�yoruz.

Dünyada kal�te anlay���, 1960'l� y�llardan �t�baren kend�n� yen�leyerek �nsan odakl� olmaya ba�lam��t�r. Kal�ten�n sadece üret�m kontrolüyle görevl� 
k���ler�n de��l tüm çal��anlar�n sorumlulu�unda oldu�u ön plana ç�kar�lm��t�r. Kal�te üzer�ne, de����k bak�� aç�lar� ve de����k ekoller taraf�ndan farkl� 
tan�mlar vard�r.

Genel b�r tan�m olarak; kal�te, b�r ürün veya h�zmet�n bel�rlenen veya olab�lecek �ht�yaçlar� kar��lama kab�l�yet�ne dayanan özell�kler�n toplam�d�r.
Amer�kan Kal�te Kontrol Derne�� (ASQC)'n�n kal�te tan�m� �se; b�r mal ya da h�zmet�n bel�rl� b�r gereks�n�m� kar��layab�lme yetenekler�n� ortaya koyan 

karakter�st�kler�n tümü, kal�ted�r.
Kamu yönet�m�n�n temel unsurlar�ndan b�r� olan Vatanda� Odakl� H�zmet Sunumu S�stem�n�n kamu kurumlar�nca sunulan h�zmetler�n etk�nl�k ve 

ver�ml�l���n�n art�r�lmas�, uluslararas� h�zmet standartlar� ve kal�tes�n�n yakalanmas�, kat�l�mc� ve payla��mc�, �effaf ve hesap vereb�l�r b�r kamu yönet�m 
anlay���n�n yerle�t�r�leb�lmes� �ç�n gel��en ve de���en �ht�yaçlar� kar��layab�lecek n�tel�kte olmas� önem arz etmekted�r. 

�y� ��leyen b�r kamu yönet�m�n�n, ayn� zamanda �y� ��leyen vatanda� odakl� h�zmet sunumu rej�m�yle mümkün olab�lece�� gerçe�� de d�kkate 
al�nd���nda, ça��n gereks�n�mler�ne cevap vereb�len, ��levsel ve çözüm odakl� pol�t�kalar�n gel��t�r�lmes� zorunlulu�u a��kard�r.

Yasal ve yap�sal de����kl�kler gerekt�ren reform ve �y�le�t�rmeler kadar öneml� olan b�r de����m arac� da, vatanda��n günlük ya�am�n� kolayla�t�racak 
�Kamusal Süreçlerde� �y�le�t�rmeler yapacak olan �yen�l�kç�� çözümlerd�r.

Bugün, küreselle�men�n etk�s�yle yönet�m anlay��� öneml� ölçüde de���mekted�r. Türk�ye'de Kal�te Yönet�m Belges�ne sah�p olan b�rçok kurulu�un 
kal�te �y�le�t�rme araçlar�n� yeter�nce kullanamad��� ve gerekl� �y�le�t�rme performans�n� gösteremed��� b�l�nmekted�r. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ü sürekl� �y�le�t�rmeye devam ederek kend�s�n� gel��t�rmekte, teknoloj�y� tak�p etmekte ve gel��en kamu yönet�m anlay���n� kend� bünyes�nde 
uygulayarak, Kal�te Yönet�m S�stem�n� sürekl� gel��t�rmekted�r.

Kal�te Yönet�m S�stem�n�n devaml�l��� çerçeves�nde Türk Standartlar� Enst�tüsü taraf�ndan 20-22.05.2015 tar�h� haftas�nda  Kurumumuza yönel�k 
olarak 2015 y�l� 2. Gözet�m Tetk�k� gerçekle�t�r�lm��t�r. TS EN ISO 9001 Standard� çerçeves�nde gerçekle�t�r�len Gözet�m Tetk�k� net�ces�nde mevcut 
belgem�z�n geçerl�l���n�n devam�  do�rultusunda karar al�nd��� Tetk�k Raporunda b�ld�r�lm��t�r.

Bu ves�le �le Kal�te Yönet�m S�stem� çal��malar�nda eme�� olan her ünvan ve kademedek� tüm personel�m�z� özver�l� çal��malar�ndan dolay� kutluyor 
ve te�ekkür ed�yorum.

Gökhan KANAL
Genel Müdür  V.
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�eyh Edebal�'n�n Osmanl� Devlet�'n�n kurucusu Osman Gaz�'ye ö�üdü 
olan ��nsan� ya�at k� devlet ya�as�n� anlay��� kapsam�nda Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü olarak 168 y�ll�k sermayem�z�, b�lg� 
b�r�k�m�m�z�, kurum haf�zam�z� gel��en teknoloj� �le entegre ederek, 
de���en talepler� kar��lama noktas�nda mü�ter� memnun�yet� ad�na 
�vatanda� odakl� h�zmet sunumu� nu �lke ed�nm�� durumday�z.

Stratej� Gel��t�rme Da�re Ba�kanl���nca yürütülmekte olan Sürekl� 
Kurumsal Gel���m Projes� kapsam�nda TS EN ISO 9001:2008 Kal�te 
Yönet�m S�stem� �le kurumumuzun çal��ma ver�m�, yönet�m etk�nl��� �le 
sürekl� kurumsal gel���m�n sa�lanmas�, gel���m, �novasyon ve yen�den 
yap�lanma çal��malar�n�n desteklenmes�, bütünselle�t�r�lmes�, kurum 
çal��anlar�na yay�l�m�n�n ve sürdürüleb�l�rl��� �le gerekl� �y�le�t�rmeler�n 
yap�lmas�na katk� sa�lanmas� hedeflenm��t�r.

Genel Müdürlü�ümüzce SMART hedeflerle yönet�m s�stem� 
ben�msenm�� olup, Genel Müdürlü�ümüz b�r�mler�n�n haz�rlad��� 
süreçler; tan�mlanab�l�r, ölçüleb�l�r, yen�leneb�l�r, �ç ve d�� fayda 
sa�lay�c�lar�n �stek ve beklent�ler�n� kar��layab�l�r ve kontrol edeb�l�r 
durumdad�r.  Görev ve yetk� alan�na g�ren konularda ülkem�zde öncü ve 
sektöründe l�der kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü Kal�te 
Yönet�m S�stem� Faal�yetler�n� modern yönet�m anlay��� konsept�ne 
uygun olarak sürdürmekted�r. Sürdürüleb�l�r ba�ar�y� yönetmek �ç�n 
k�lavuz n�tel���nde olan ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�tem� daha d�kkatl� b�r 
odaklanma sa�layarak kurumumuzun performans�n�n opt�mum b�r 
hale get�r�lmes�nde rol alm��t�r. 

Kal�te Yönet�m S�stem�n�n devaml�l��� çerçeves�nde Türk Standartlar� 
Enst�tüsü taraf�ndan 20-22.05.2015 tar�h� haftas�nda  Kurumumuza 
yönel�k olarak 2015 y�l� 2. Gözet�m Tetk�k� gerçekle�t�r�lm��t�r. TS EN ISO 
9001 Standard� çerçeves�nde gerçekle�t�r�len Gözet�m Tetk�k� 
net�ces�nde mevcut belgem�z�n geçerl�l���n�n devam�  do�rultusunda 
karar al�nd��� Tetk�k Raporunda b�ld�r�lm�� olup, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlü�ü tüm kamu kurumlar� �çer�s�nde en fazla b�r�m�n� Kal�te 
Yönet�m S�stem�ne dah�l eden kamu kurumu olmu�tur.

KYS �le öner� s�stem� olu�turularak personel�m�z�n kurum v�zyon ve 
m�syonuna fayda sa�layab�lecek projeler� haz�rlamas� te�v�k ed�lerek 
yönet���m kavram� uygulamaya konulmu�tur. Bu sayede öner� 
kutular�m�z memnun�yet� a��rlar hale gelm��t�r. Ayr�ca tüm 
b�r�mler�m�zde olu�turulan �y�le�t�rme Tak�m Çal��malar� net�ces�nde, 
Ön Ba�vuru S�stem�n�n Standartla�mas� ve Tekn�k Ar��v�n Say�sal Ortama 
Aktar�m� projeler� uygulamaya geç�r�lerek zaman ve mal�yet tasarrufu 
sa�lanm��, h�zmet sunum kal�tes� artm��t�r.

B�r�mler�m�z vatanda�a ver�len h�zmet kal�tes�n�n artmas� neden�yle 
�nsana Sayg� Ödülü alm�� ve örnek kurum konsept�ne ula�m�� olmas� 
neden�yle, val�l�kler ve kaymakaml�klarca örnek kurum olarak 
göster�lm��t�r. 
     Alo 181 Ça�r� Merkez�   7 gün 24 saat  h�zmet vermeye ba�lam��t�r. 
  E-Tahs�lat �le Tapu Harçlar� sorgulanarak Döner Sermaye harçlar� 
yat�r�lab�lmekted�r.

Tapu ��lemler� Sorgulama h�zmet� �le elektron�k ortamda ��lem�n ne 
a�amada oldu�u tak�p ed�leb�lmekted�r.
  TAKB�S K�tap h�zmet� �le kullan�c�lara standart yol har�tas� 
olu�turulmu�tur.
 E-Randevu �le vatanda�lara elektron�k ortamda randevu h�zmet� 
sunulmaktad�r.

EBYS �le ka��ts�z of�s dönem�ne geç�lmek suret�yle mal�yet ve zaman tasarrufu 
sa�lanm��t�r.
 MEGS�S �le ta��nmazlara a�t kadastro temel b�lg�ler� elektron�k ortamda 
vatanda�lar�n h�zmet�ne sunulmu�tur.  
  L�HKAB�lar aç�larak h�zmet sunum konsept� uluslararas� uyumda modern�ze 
ed�lm��t�r.
    H�zmet Tak�p Masalar�m�z memnun�yet� a��rlamaktad�r.
   Sürdürüleb�l�r ba�ar�y� yönetmek �ç�n k�lavuz n�tel���nde olan ISO 9001 Kal�te 
Yönet�m S�tem� daha d�kkatl� b�r odaklanma sa�layarak kurumumuzun 
performans�n�n opt�mum b�r hale get�r�lmes�nde rol alm��t�r. 
Küresel Kal�te Yönet�m S�stem�n�n Genelde Kurumumuza Sa�lad��� Faydalar;
·Yönet�m B�lg� S�stemler�n�n altl���n�n olu�turularak  kurulumunun sa�lanmas�,

 Mal�yetler�n azalt�lmas�,
 Çal��ma ver�m�n�n art�r�lmas�,
 Ka��ts�z of�s dönem�n�n ba�lat�lmas�,
 H�zmet sunumunda;

 - m�n�mum r�sk, 
 - opt�mum kal�te, 
 - maks�mum sürat�n sa�lanmas�,

 Vatanda� memnun�yet�n�n sa�lanmas�,
 Çal��an mot�vasyonunun artt�r�lmas�,
 Kaynaklar�n ver�ml� kullan�m�,
 Ver�len h�zmet�n ülke genel�nde ayn� standartta sunulmas�,
 Kurumsal performans�n artt�r�lmas�,
 B�lg�n�n performansa dönü�türülmes�,
 B�lg� er���m�, payla��m� ve transfer�n�n sa�lanmas�,
 MUDA'lar�n ortadan kald�r�lmas�, (b�r de�er üretmeden kaynak tüket�m�n�n 

sonland�r�lmas�)
Kurumumuz, Dünya genel�nde özel sektörde yo�unlukla uygulama alan� bulan 
ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem� çal��malar� kapsam�nda ülkem�zde kamusal 
alanda örnek ve l�der b�r kurumdur. Çal��man�n n�cel���nden daha çok n�tel�kte 
art�r�lmas� gerekt���ne vurgu yapan Peygamber�m�z�n ��k� Günü E��t Olan 
Zarardad�r� had�s� �le, monotonlu�u aldanm��l�k olarak bel�rtmekte, kamusal 
çal��malarda, teknoloj�de her türlü yen�l��e aç�k olunmas� ve �nsanlar�n 
kend�ler�n� �nsan� �l��k�lerde gel��t�rmes� gerekl�l���ne  vurgu yapmakta ve  
�nsanlar çal��maya te�v�k ed�lmekted�r. 
Kurumumuz durumsal ve konumsal çal��malar�nda bu sözü kend�ne ��ar 
ed�nm��t�r. Bu uyumda Kal�te Yönet�m S�stem� sürec� kurumsal �lerley���m�ze h�z 
kazand�rarak katk� sa�lam�� olup, �H�zmette Kal�te, Kal�tede Sürekl�l�k� 
uyumunda devam edecekt�r. Reakt�f ve Proakt�f yakla��mlar hususunda 
dest�nasyon sah�b� olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü  de����m yönet�m� 
b�l�nc�yle, ��kayet� de��l memnun�yet� yönetmey� �lke ed�nd���n� güncel olarak 
görsellere ve kullan�ma sunmu�tur. Sayg�lar�mla.

Nevzat KUL
Kal�te Müdürü

Kal�te Denetç�s�
Et�k E��t�c�s�

PERFORMANSA DÖNÜ�EN B�LG� 



Son y�llarda, dünya ekonom�ler�nde ya�anan büyük kr�zler, kamu sektörü harcamalar�n�n ve dolay�s�yla verg�ler�n artmas�, b�rçok ülkede kamu mal� 
yönet�m anlay���n�n sorgulanmas�na neden olmu�tur. G�derek kamuda h�zmet konular� gen��ley�p örgütsel yap� büyüdükçe, vatanda� gözünde kamusal 
h�zmetler�n yava�, kal�tes�z, pahal�, ula��lmas� zor olarak alg�lanmas� ba�l� ba��na b�r sorun hal�ne dönü�mü� bulunmaktad�r.

Günümüzün sürekl� gel��en ve de���en ortam� kamu kurumlar�n� h�zmet sunumunu kolayla�t�racak etk�n stratej� ve yöntemler gel��t�rmeye 
zorlamaktad�r. Bu kapsamda, kamu h�zmetler�n�n kal�tes�n�n yükselt�lmes�, kaynak kullan�m kapas�tes�n�n art�r�lmas�, kaynak kullan�m�nda etk�nl�k, 
ver�ml�l�k ve tutumlulu�un sa�lanmas�, s�yas� ve yönetsel hesap verme mekan�zmalar� �le mal� saydaml���n gel��t�r�lmes�ne yönel�k uygulamalar h�z 
kazanm��t�r. Özell�kle son y�llarda kamu yönet�m�n�n yen�den yap�lanmas� çerçeves�nde kamu kurumlar�n�n daha etk�n ve ver�ml� b�r yap�ya kavu�turulmas�, 
h�zmet kal�tes�n�n art�r�lmas� amaçlanmakta ve çe��tl� düzenlemeler �le hukuk� b�r temel olu�turulmaya çal���lmaktad�r.

Ülkem�zde de, dünyadak� gel��melere paralel olarak hayata geç�r�len kamu mal� yönet�m�ne �l��k�n düzenlemelerle, kamu h�zmetler�nde mal� d�s�pl�n�n, 
saydaml���n ve hesap verme sorumlulu�unun sa�lanmas�, kaynaklar�n etk�n kullan�lmas� ve h�zmet kal�tes�n�n artt�r�lmas� amaçlanm��t�r. Böylece yap�lan 
düzenlemelerde, kamusal h�zmet sunumunda tarafs�zl�k, �effafl�k, hesap vereb�l�rl�k ve kullan�c� memnun�yet� esas al�nacakt�r.

Bu düzenlemelerden b�r� olan 5018 say�l� Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, h�zmet sunumunda etk�nl�k ve ver�ml�l��� ve vatanda� memnun�yet�n� 
öncel�kl� olarak gözeten, ülke ko�ullar�na uygun örgüt ve süreç yap�lanmalar�na sah�p etk�n b�r kamu mal� yönet�m� olu�turmak �ç�n haz�rlanm�� ve Türk 
kamu mal� yönet�m�nde dönü�ümün yasal dayana��n� olu�turmu�tur.

Kanunun uygulanmas� �le günümüzde kamu h�zmetler�n�n sunulmas�nda, sonuç odakl� olmak, kamu yönet�c�ler�n�n ba�ar�lar�n�, kamu faal�yet� sonucu 
ortaya ç�kan ç�kt� ve sonuca göre de�erlend�rmek yayg�n b�r uygulama alan� bulmu�tur (Kes�k A. 2005). Farkl� b�r bak�� aç�s�yla, özel sektörün �y� yönet���m 
uygulamalar�n�n kamu alan�nda da uygulanmaya ba�land��� b�r de����m dönem� ve geç�� sürec� ya�anmaya ba�lanm��t�r.

Bu Kanun, temelde vatanda� memnun�yet�n�, kamu h�zmetler�n�n sunulmas�ndak� etk�nl�k ve ver�ml�l��� odak noktas�na alan b�r anlay��a sah�pt�r. Bu 
anlay��a göre h�zmet vatanda��n taleb�ne göre h�zl�, ucuz ve kal�tel� olarak sunulmal�d�r. Bu Kanun �le kamu kurumlar�n�n yönet�m tarz�nda, organ�zasyon 
yap�lanmas�nda, h�zmet üret�m s�stemler�nde ve dü�ünce tarz�nda ya�anacak de����mler sonucu; h�zmetler�n etk�nl���, ver�ml�l��� ve kal�tes� yükselecek, bu 
kurumlardan h�zmet alan vatanda�lar�n memnun�yet� artacakt�r.

Özetle, son y�llarda, yönet���m anlay��� ve yönet�m�n roller�ndek� de����klerle b�rl�kte, sonuç odakl� yönet�m kültürü, hesap verme sorumlulu�u, daha fazla 
saydaml�k g�b�, kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne da�r yen� yakla��mlar ön plana ç�km�� ve 5018 say�l� Kanunda da bu yakla��mlar� esas alan 
düzenlemelere yer ver�lm��t�r. Bu yakla��mlar�n hemen heps�nde ortak noktalar bulunmaktad�r; daha ver�ml� ve etk�l� çal��an, vatanda��n talepler�ne 
duyarl� b�r kamu yönet�m� s�stem� kurmak heps�nde ortak amaçt�r ve heps�nde h�zmetler�n çe��tlend�r�lmes� ve h�zmet sunumunda esnekl�k te�v�k 
ed�lmekted�r (Karaku� G. 2010). 

                                                                                                         Mustafa DA�
                                                                                                 Mal� H�zmetler Uzman�

                                                                                                         Kal�te Denetç�s�

KAMU H�ZMETLER�N�N SUNUMUNDA KAL�TE VE ETK�NL���N ARTIRILMASI

H�zmet kal�tes�n�n en yüksek standartlara ula�mas�n� sa�lamak amac�yla b�rçok ülkede ve kurumda Kal�te Yönet�m S�stem� uygulamas�na geç�lm��t�r. 
Kal�te yönet�m s�stem�, sadece yönet�c�ler�n de��l tüm çal��anlar�n kat�l�m�yla uygulanan b�r yönet�m felsefes�d�r. Bu felsefen�n devam etmes� yönet�c�ler�n 
ve çal��anlar�n kat�l�m� kadar gel��melerle süreçler�n �y�le�t�r�lmes�n� de gerekt�rmekted�r. 

TKGM olarak �lk kez 2009 y�l�nda Fotogrametr� ve Geodez� Da�res� Ba�kanl��� �le Döner Sermaye ��letme Müdürlü�ümüze TS EN ISO 9001:2000 
standard�na uygun olarak Kal�te Yönet�m S�stem�n�n Kurulmas� �le ba�lad���m�z Kurumsal Gel���m ve bu süreçte üzer�nde durdu�umuz Kal�te Yönet�m 
S�stem�ne son y�llarda TKGM taraf�ndan daha fazla önem ver�lmekted�r. 

Gel�nen noktada çal��an�m�z�n ve vatanda��m�z�n beklent�s� daha fazla h�zmet�n yan�nda kal�tel� h�zmet vermek ve almakt�r. Bu konuda TKGM olarak 
b�rçok çal��ma yapmaktay�z. Kurumsal r�sk yönet�m� s�stem� kamu kurulu�lar �ç�n çok öneml� b�r s�stemd�r. Kurumsal r�sk yönet�m�; kurumlar�n m�n�mum 
r�sk ortam�nda faal�yet göstermeler�ne ve dolay�s�yla hedefler�ne ula�malar�nda kar��la�aca�� r�skler� daha önceden b�lmes�ne ve ortaya ç�kmas� muhtemel 
r�sklere önlem almas� konusunda katk� sa�lamaktad�r. Bu ba�lamda çal��mam; r�skler�n probleme ya da tehl�keye dönü�meden bel�rlenmes�n� ve en aza 
�nd�rgenmes�n�, faal�yetler�n planlanmas� ve yürütülmes�n� kapsar. R�sk yönet�m�n�n temel hedef�, karar verme mekan�zmalar� �ç�n r�skler� görünür ve 
ölçüleb�l�r hale get�rmek, subjekt�fl��� azaltmakt�r.

TKGM olarak haz�rlayaca��m�z kurumsal r�sk yönet�m� s�stem�nde r�skler�n tan�mlanmas�n�, de�erlend�rmes�n� ve kar��la��lab�lecek r�skler kar��s�ndak� 
tavr�m�z� daha önceden bel�rlemem�z gerekmekted�r. R�sk Yönet�m� sürec�nde Genel Müdürlük B�r�mler�m�ze büyük �� dü�mekted�r. B�r�mler�m�z öncel�kle 
b�r�mler�n� �lg�lend�ren potans�yel r�skler� bel�rlemel�d�r. B�r sonrak� ad�mda �se r�skler�n gerçekle�me olas�l�klar� ve gerçekle�meler� durumunda 
kurumumuza yükleyece�� sorumluluklar bel�rlenmel�d�r. En son olarak r�skler grupland�r�larak al�nacak tedb�rler bel�rlen�r.

 Genel Müdürlü�ümüzün hedefler�ne ula�ab�lmes� �ç�n öneml� b�r araç olan r�sk yönet�m� s�stem� Kal�te Yönet�m tems�lc�ler� taraf�ndan etk�nl�k 
denet�m�ne tab� tutulmal�d�r. Bu sayede r�sk yönet�m� sürec�ndek� aksakl�klara zaman�nda önlemler al�nab�lecek ve r�sk yönet�m� sürec� gel��t�r�leb�lecekt�r.

N�hat ÇET�NO�LU
Tapu ve Kadastro Uzman�

�ç Tetk�kç� 

R�SK YÖNET�M�



KAMU KURUM VE KURULU�LARINDA TOPLAM KAL�TE YÖNET�M S�STEM�NE BAKI�

Kal�te yaln�zca ��veren, yard�mc� ya da malzemeyle �lg�l� b�r durum de��l, 
kal�te b�r ürünün raf yahut h�zmet a�amas�na gel�nceye kadar tamamen 
mü�ter� odakl� olarak gel��t�r�lmes�d�r. Bu arada �u yanl�� anla��lma 
g�der�lmel�d�r; kal�te b�r �ey�n en �y�s� en saf� en sa�lam� demek de��ld�r. As�l 
amac� do�aya �nsana ve çevreye zarars�z olmal�d�r.

B�lg� ve �let���m teknoloj�ler� h�zl� b�r gel���m büyük b�r de����m ve 
dönü�üm sürec�ndek� dünyam�z, ülkeler�n artan rekabet �artlar�, 
kurumlar�n yap�s�n�, ��ley���n�, performans ve de����m�n� etk�lemekted�r. 

Rekabet unsurunun öncel�k ald��� ve teknoloj�k �mkânlarla b�rl�kte 
küçülen dünyam�zda tüm kurumlar büyük b�r de����m ya�amak zorunda 
kalm��lard�r. H�zmet alanlar�n beklent�ler�n�n sürekl� artmas� ve bu 
beklent�ler� kar��layarak mü�ter�ler�n� memnun etmeye ve elde tutmak �ç�n 
toplam kal�te yönet�m felsefes�ne uygun hareket etmeler�n� zorunlu 
k�lm��t�r. 

Son y�llarda özel sektördek� de����m rüzgâr�n�n kamu sektörünü de 
etk�lemes� sonucunda kamu kurulu�lar�n�n kal�teye verd�kler� önemde 
d�kkat çek�c� art��lar gözlenmekted�r.

��Koyunlar ne kadar yem yem�� olduklar�n� çobanlar�na g�d�p 
göstermezler  ama yed�kler� yem� �y�ce s�nd�rd�kten sonra süt ve yün 
yaparlar.�

Toplam Kal�te Yönet�m S�stem�n�n kamu kurum ve kurulu�lar�nda ba�ar�l� 
olmas�n�n �artlar�:

Toplam Kal�te Yönet�m S�stem�n� kamu sektöründek� s�yas� otor�te ve 
üst yönet�m taraf�ndan �stekl� olunmas�, 

Bu sürec�n uzun döneml� oldu�u b�l�nmel� ve sab�rl� olunmas�,
�Ta�� delen suyun gücü de��l, damlalar�n sürekl�l���d�r.� Lat�n Atasözü

Toplam Kal�te Yönet�m S�stem�n� öncel�kle uygulamaya ba�layacak 
kamu kurum ve kurulu�lar�nda bu s�stem� anlamal�, �nanmal� ve 
ben�msemes�,

Toplam Kal�te Yönet�m S�stem�n�n �lke  ve pol�t�kalar� kurulu�un 
yap�s� ve mevcut yasalar d�kkate al�narak bel�rlenmes�, 

Kamu kurumu kend�ne özgü Toplam Kal�te Yönet�m S�stem� 
uygulamalar�n� gel��t�rmes�, 

Çal��anlar bu sürece dâh�l ed�lmel�, e��t�lmel� ve mot�vasyonlar� 
artt�r�lmas�,

Hal�nde ba�ar� �le uygulanab�l�r.
Kamu sektöründe kal�te yönet�m s�stem� neden gerekl�? 

Kamu h�zmetler� �ç�n ayr�lab�len kaynaklar�n s�n�rl� olmas� 
veekonom�k nedenlerle azalan kaynaklar�n kamu kurumlar�n�n bütçeler�n� 
daha fazla tasarruf ve ver�ml�l��e �tmes�,

B�z� esas yoran yapt���m�z ��ler de��l. Yapmadan kenardab�rakt���m�z 
��lerd�r.

Kamu h�zmetler�n�n kal�tes�z sunumu �le �lg�l� alg�lar,
� Hayaller�n�z� kovmay�n�z. Onlar g�tt� m�, belk� s�z kal�rs�n�z ama art�k 

ya�am�yorsunuz demekt�r.�  (Mark Twa�n )
Kamunun verm�� oldu�u baz� h�zmetler�n özelle�t�rme sonucunda 

özel sektör taraf�ndan daha kal�tel� h�zmet vermes�ne �mkân veren yen� 
teknoloj�ler�n kullan�lmas�n�n kamuoyu taraf�ndan kal�tel� sunumlar�n 
yap�lab�lece�� alg�s�n�n olu�mas�,

Kal�te her zaman en öneml� ba�ar�n�n kayna��d�r.
 Kamu kes�m�n�n �craatlar�nda �effafl���n sa�lanmas� konusunda 

kamuoyu ve uluslararas� kurulu�lar taraf�ndan yap�lan bask�lar,
�Dü�ünmek ve söylemek kolay, fakat ya�amak, hele ba�ar� �le 

sonuçland�rmak çok zordur.�  Z�ya Gökalp
  Kamudan h�zmet alanlar�n öded�kler� verg�n�n kar��l��� olarak kal�tel� 

h�zmet alma hakk�n�n bulunmas�,
� Kal�tel� �nsan yukar� do�ru, kal�tes�z �nsan a�a�� do�ru gel���r.� 

(Konfüçyüs )
Nedenler�nden dolay� kamu kurum ve kurulu�lar� Toplam Kal�te Yönet�m 

S�stem�ne geçmes� gerekl�d�r.
Toplam Kal�te Yönet�m S�stem�n�n kamu sektöründe uygulanmas�n�n 

etk�s� ned�r?
   H�zmet kal�tes�n�n ve ver�ml�l���n artmas� �le mal�yetler�n dü�mes�d�r. 
   Artan kal�te �le b�rl�kte mü�ter� memnun�yet�n�n artmas�d�r.
   Sunulan h�zmet m�ktar�n�n artmas�d�r.
   Kurum çal��anlar� aras�nda tak�m çal��mas�, �let���m�n gel��mes� ve ����, 

en  �y� yapan b�l�r� prens�b� önem kazan�r ve sorunlar daha ortaya ç�kmadan 
g�der�lerek sorun çözme yetene��n�n gel��mes� de çal��anlar�n  
mot�vasyonunun artmas�n� sa�lamas�d�r.

 H�zmet kal�tes�n�n yerle�t�r�lmes�, gel��t�r�lmes� ve sürekl�l���n�n 
sa�lanmas�, çal��anlar�n alg�, yetenek, kuruma ba�l�l�k ve kat�l�mlar�yla 
memnun�yet�n� art�r�lab�lecek ve performans� da �y�le�mes�d�r.

Toplam kal�te yönet�m s�stem�, kal�teye g�den b�r yolculuk olup öneml� 
olan bu yolculu�a ba�lamakt�r.

Kral ma�yet�n� öneml� b�r görev �ç�n s�namak �stem��. B�rçok güçlü ve ak�ll� 
adam etraf�na toplanm��. Kral onlar� bugüne kadar görüp görecekler� en 
kocaman kap�n�n önüne get�rerek �öyle söylem��: 

- S�z ak�ll� �nsanlar, ben�m b�r sorunum var ve hang�n�z�n bunu 
çözeb�lece��n� görmek �st�yorum. Burada krall���mdak� en büyük ve en a��r 
kap�y� görüyorsunuz. Hang�n�z bunu açab�l�rs�n�z?" Saray mensuplar�ndan 
baz�lar� açamay�z der g�b� ba�lar�n� sallam��. D��erler�, çevres�ndek�lere 
göre daha ak�ll� say�lanlar, kap�y� daha yak�ndan �ncelem��, fakat onlar da 
açamayacaklar�n� kabul etm��ler. 

Bu ak�ll� �nsanlar böyle söyley�nce sarayl�lar sorunun çözülemeyecek 
kadar zor oldu�unda f�k�r b�rl���ne varm��lar.

Sadece b�r vez�r kap�n�n yan�na g�derek onu �öyle b�r gözden geç�rm�� ve 
eller�yle yoklam��, açmak �ç�n çe��tl� yollar� denem��, en sonunda kuvvetle 
yüklend���nde a��r kap� aç�lm��. Me�er kap� zaten tam kapal� de��lm�� ve 
açmak �ç�n deneme �ste�� ve yürekl�l�kle davranma cesaret�nden ba�ka b�r 
�ey gerekm�yormu�.

Musa KAYA
�ube Müdürü

Teft�� Kurulu Ba�kanl���
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B�lg�, sermaye ve �nsan�n esk�ye nazaran çok daha mob�l hale geld��� günümüz dünyas�nda, mülk�yete �l��k�n hususlar da art�k ülkeler�n s�yasal s�n�rlar�n�n 
ötes�ne ta��nmaya ba�lam��t�r. Ayr�ca dünyada mülk�yet konusu, tüm �l��k�n dallar� �le b�r bütün olarak alg�lanmaktad�r. Mülk�yet�n tesp�t�n�n �lk ad�m� olan 
kadastral çal��malardan, mülk�yet�n nas�l verg�lenece��ne da�r mal� çal��malara, mülk�yet�n hukuk� altyap�s�ndan, f�nansal ölçütlerle objekt�f olarak nas�l 
de�erlenece��ne kadar çok say�da ba�l�k, topyekün dü�ünülmekte ve eylem planlar� buna göre b�ç�mlend�r�lmekted�r.

Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlü�ü de bu kapsam �����nda yol har�tas�n� bel�rlerken, daha evrensel, bütüncül dü�ünerek ve bu �lkelerle hareket etmek 
zorunlulu�unun b�l�nc� �le hareket etmekted�r.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü, Teknoloj�, Kal�te, Güven ve Memnun�yet(TKGM) �lkeler�yle hareket ederek, sürekl� kurumsal gel���m mant���yla 
ülkem�zde her y�l 7 m�lyon ��lem hacm� �le yakla��k 20 m�lyon k���ye, %98 memnun�yet oran�yla h�zmet vermekted�r. Ülkem�zdek� bu h�zmet kal�tes�n� 
yurtd���nda ya�ayan Türk vatanda�lar� ve ülkem�zden ta��nmaz ed�nmek �steyen yabanc� gerçek ve tüzel k���lere de ta��yab�lmek amac�yla tapu ve kadastro 
��lemler�n�n ta��nmaz�n bulundu�u yere gelmeden yurtd���nda da yap�lab�lmes� olana��n� sunmaktad�r.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü'nün mülk�yete �l��k�n hususlar� ülke s�n�rlar�n�n ötes�ne ta��yarak kal�tel� h�zmet sunumunu d�nam�k olarak sürdürmek 
hedef� do�rultusunda yurtd���nda ya�ayan Türk vatanda�lar� �le yabanc� gerçek ve tüzel k���ler�n Türk�ye'de bulunan ta��nmazlara �l��k�n ��lemler�n�n 
yurtd���ndan da yap�lab�lmes�n� sa�lamak amac�yla Berl�n Ba�konsoloslu�unda p�lot çal��ma ba�lat�lm�� ve ba�ar�l� b�r �ek�lde tamamlanm��t�r. Takb�s 
s�stem�n�n gün geçt�kçe artan gücü ve TKGM'n�n teknoloj�y� kullanmak konusundak� yüksek kab�l�yet� sayes�nde böyle b�r aç�l�m� sa�lamak, mob�l�ten�n 
artt��� ve s�n�rlar�n kalkt��� günümüz dünyas�nda oldukça öneml� b�r yer ed�necekt�r.  

Dünyada �lk kez Kurumumuzca gerçekle�t�r�len bu çal��ma kapsam�nda, yurtd���nda ya�ayan vatanda�lar�m�z ve ülkem�zden ta��nmaz ed�nmek �steyen 
yabanc� gerçek ve tüzel k���ler ��lem yapmak �ç�n ta��nmaz�n bulundu�u tapu müdürlü�üne gelmeden bulunduklar� ülkedek� tapu ve kadastro tems�lc�l���ne 
ba�vurarak ��lemler�n� yapab�lmekted�rler. 

Tapu ve kadastro h�zmetler�n�n yurtd���nda yap�lmas� çal��mas�nda hedeflenen, yurtd���nda ya�ayan yakla��k 3.7 m�lyon Türk vatanda�� ve 726 b�n 
c�var�nda �z�nle Türk vatanda�l���ndan ç�km�� vatanda��m�z �le ülkem�zden ta��nmaz ed�nen yakla��k 120 b�n yabanc�ya bulunduklar� ülkeden tapu ve 
kadastro h�zmetler�n�n ver�leb�lmes�, ülkem�zdek� gayr�menkul hukukuna �l��k�n do�ru b�lg�lend�rme yap�larak olu�ab�lecek olumsuzluklar�n önüne 
geç�lmes�, ülkem�zde yat�r�m yapmak �steyen uluslar aras� yat�r�mc�lar�n do�ru yönlend�r�lmes�d�r. Bu çal��ma �le b�rl�kte her y�l sadece tapu ��lemler�n� 
yapmak �ç�n ülkem�ze gelmek zorunda kalarak madd� ve manev� zorluklar ya�ayan vatanda�lar�m�za bu h�zmet� en yak�n h�zmet noktas�ndan sunmak ve 
ülkem�zden ta��nmaz ed�nmek �steyen yabanc�lar�n ülkem�zdek� gayr�menkul hukukunu b�lmemes�nden kaynaklanan olumsuzluklar� ortadan kald�rarak 
do�ru ve sa�l�kl� b�lg� alab�lecekler� resm� b�r merc�� olu�turmak amaçlanmaktad�r.

Her projede oldu�u g�b� bu projede de hedef�m�z; vatanda�lar�m�z ve �nsanl�k �ç�n �h�zmet�� b�r ad�m daha öteye ta��yarak h�zl�, kal�tel� ve güven�l�r h�zmet 
vermekt�r.

F�dan ELÇ�
Tapu ve Kadastro Uzman�

�ç Tetk�kç�

SINIRLARI A�AN KAL�TE YOLCULU�U
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Kalite ile ilgili sorular kaliteli bir yaşam kurulmasına yardımcı olur. 
Başarılı insanlar daha iyi soru sorarlar 

ve bunun sonucu olarak daha iyi cevaplar alırlar. 
Anthony Robbins
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Kal�te Yönet�m S�stem�n�n Sürdürüleb�l�r b�r gelecek model�n� ortaya 
koyab�lmes�  �Kurumsal Sosyal Sorumluluk � �le bel�rg�nl�k kazan�r.

Mükemmell�k yolculu�unda em�n ad�mlarla �lerlemey� kend�ne düstur 
ed�nm�� kurumumuz de����m anaforuna g�rmel� ve Kal�te Yönet�m S�stem� 
TS-EN ISO 9001 standartlar� �le kazand��� kurumsal �t�bar�n� Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk projeler� �le sürdüreb�l�r b�r gelecek hayal�ne 
dönü�türmel�d�r.  

Bu kapsamda kurumsal �t�bar�n kurumun geçm���ne dayanan b�r kavram 
oldu�u ve gelecektek� davran���na �l��k�n olarak beklent�ler� etk�led��� 
söyleneb�lmekted�r. Kurum uzun y�llar boyunca kal�tel� ürünler üret�yor, 
çal��anlar�na de�er ver�yor ya da etk�n mü�ter� �l��k�ler� çal��malar� 
gerçekle�t�r�yorsa;  payda�lar kurumu mevcut durumuna göre 
de�erlend�rmekte, bu de�erlend�rme ayn� zamanda kurumun gelecektek� 
davran��lar�na yönel�k tahm�nler sa�lamaktad�r. Örne��n, kurumun y�llard�r 
kal�tel� ürünler üretmes�; mü�ter�lere ��md�k� ürünler� yan�nda �ler�dek� 
ürünler�n�n de kal�tel� olaca�� mesaj�n� vermekted�r. 

�y� b�r �t�bara sah�p b�r kurum daha kal�tel� ürünler üretmekte, daha �y� 
mü�ter� �l��k�ler�ne sah�p olmakta,  daha güven�l�r mesajlar vermekte ya da 
daha �y� b�r kurumsal vatanda� olmaktad�r. Payda�lar, kurumla �lg�l� 
deney�mler�n� ve dü�ünceler�n� d��erler�yle payla�maktad�r. Böylece 
d��erler�n�n kuruma �l��k�n alg�lamalar�n� etk�leyeb�lmekted�r. Örne��n, b�r 
mü�ter� ald��� h�zmetten memnun oldu�unda bunu çevres�ndek�lerle 
payla�maktad�r. Bu payla��m, �nsanlar�n söz konusu kurumun h�zmetler�n� 
terc�h etmes�n�n yan�nda kurumu olumlu olarak de�erlend�rmes�n� 
sa�lamaktad�r. Mü�ter�n�n h�zmetten memnun olmamas� �se h�zmet�n 
terc�h ed�lmemes� yan�nda kurumun olumsuz olarak de�erlend�r�lmes�ne 
neden olmaktad�r. Bu ba�lamda kurumsal �t�bar kurumun bütününü �ç�ne 
alan ve uzun döneml� faydalar olu�turma potans�yel� olan b�rkaç de�erden 
b�r�d�r. �y� �t�bar, daha fazla mü�ter� �ç�n yüksek kal�te anlam�na gelmekte, 
mü�ter� memnun�yets�zl���n� azaltmaktad�r.

Genel olarak sürdürüleb�l�rl�k, sürdürüleb�l�r gel��me, kurumun �ç�nde 
bulundu�u toplumdak� ekonom�k, yasal, et�k ve �ste�e ba�l� beklent�ler� �le 
�lg�lend��� anlam�na gelen �Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ned�r?� sorusunun 
yan�t�n� bulmam�za yard�mc� olmaktad�r. Kurumsal Sosyal Sorumluk (KSS),  
kurumlar�n genell�kle faal�yet gösterd�kler� alanlarda gerçekle�t�rd�kler� 
projelerle kar��m�za ç�kmaktad�r. Örne��n, kurum �� güvenl��� ve �� sa�l���n� 

temel de�erler�nden b�r� olarak kabul ed�yorsa bunu sa�layacak sosyal 
sorumluluk projeler� gel��t�rmel�d�r.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk; kurumun �t�bar�, b�l�n�rl��� ve terc�h 
ed�l�rl���ne do�rudan etk� eder. Proje yürüten b�r kurumun, h�zmetlerden 
elde ett��� gel�r�n bel�rl� b�r k�sm�n�n projeye aktar�laca��n� duyurmas� o 
h�zmet�n terc�h ed�l�rl���n�, çal��anlar�n�n projede b�zzat yer almalar�n� 
sa�lamas� �se çal��anlar�n a�d�yet duygular�n� art�r�r.  Kurumun kurumsal 
sosyal sorumlulu�unu yer�ne get�rmes� demek, tüm payda�lar�na -çal��anlar, 
mü�ter�ler, tedar�kç�ler, ortaklar, bulundu�u çevre, yat�r�mc�lar vb.- ve 
çevreye kar�� tamamen sorumlu olmas� ve tüm kararlar�nda bu unsurlar� göz 
önünde bulundurmas� anlam�na gelmekted�r.

Kurumsal sosyal sorumlulu�un faydalar� �öyle s�ralanab�lmekted�r.
 �y� n�yet� gel��t�rmek
 Mü�ter� sadakat�n� art�rmak
 Ba�lant�l� kurumlar �ç�n fayda sa�lamak
 Çal��an sadakat�n� art�rmak
  Payda� �l��k�ler� kurmak
 �t�bar� olu�turmak ve gel��t�rmek

Mükemmel kurulu�lar, performanslar�n� gel��t�r�rken ayn� zamanda �l��k� 
�ç�nde olduklar� toplum kes�mler�n�n toplumsal ko�ullar�n� da �y�le�t�rerek 
çevreler�nde olumlu b�r etk� katmal�d�rlar. 

Kurumlar, sosyal sorumluluk çal��malar� yoluyla payda�lara toplumu 
dü�ünen b�r kurum oldu�unu ve ekonom�k fayda d���nda amaçlar� oldu�unu 
anlatmaktad�r. Böylece kurum payda�lar�n sosyal alandak� beklent�ler�n� de 
kar��lamaktad�r. Bunun sonucu olarak da payda�lar�n z�h�nler�nde �y� b�r 
konum elde etmekted�r.

Son �k� y�lda art�� gösteren Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeler�, 21'�nc� 
yüzy�lda sürdürüleb�l�r b�r gelecek model�n�n olmazsa olmaz unsurlar�ndan 
b�r� olarak kabul ed�lmekted�r. Kal�te Yönet�m S�stem�n�n sürdürüleb�l�r b�r 
gelecek model� olu�umunda yer almak d�le��yle�     

                                                                           Mustafa ÜN
    Tapu S�c�l Müdür Yard�mc�s�

                                                                   

SOSYAL SORUMLULUK
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Kal�te kavram� �nsanlar�n ve s�stemler�n �hata yapmas�� ve �mükemmele ula�ma �ste��� gerçe��nden ortaya ç�km��t�r. Lat�nce nas�l olu�tu�u anlam�na 
gelen "Qual�s" kel�mes�nden türem�� ve "Qual�tas" kel�mes�yle �fade ed�lm��t�r.

Kal�te'n�n de����k tan�mlar� bulunmaktad�r: 
Kal�te; bel�rlenen �artlar alt�nda ve bel�rlenen b�r zaman süres� �ç�nde �sten�len fonks�yonlar� yer�ne get�reb�lme kab�l�yet�d�r. 
Kal�te, b�r ürünün kulan�m uygunlu�unu bel�rleyen özell�kler�n�n tümüdür.
Kal�te, herhang� b�r ürün s�n�f�n�n özell�kler�n�n �nsan topluluklar�n�n �stek potans�yel�n� kar��layab�lme dereces�d�r.
Kal�te, önceden tesp�t ed�lm�� olan spes�f�kasyonlara ya da standartlara göre üret�m yapma olgusudur.
B�z bu yaz�m�zda kal�tel� ya�am yan� kal�te �le �nsan ya�am�n�n uyu�mas�ndan yola ç�kal�m yukar�dak� tan�mlardan, �kal�te; bel�rlenen �artlar alt�nda ve 

bel�rlenen b�r zaman süres� �ç�nde �sten�len fonks�yonlar� yer�ne get�reb�lme kab�l�yet�d�r.� tan�m�n� kullanal�m. Gerçektende �nsan hayat�n� profesyonel b�r 
��letmec� ustal���yla planlayab�l�r m�? �nsan�n ya�am �artlar� önceden görüleb�l�r, kar��la�t��� sorunlar b�r matemat�k problem� tutarl�l���nda   çözüme 
kavu�turulab�l�r m�? Bu sorulara cevap bulmak maalesef pek kolay de��l. Planlar yap�lar� �t�bar�yle esnekt�r. Yan� gerçe�e dönü�meye b�l�r ve kend�n�z� 
planlad���n�z �artlar�n d���nda b�r ya�am sürerken bulab�l�rs�n�z. Özell�kle bugün ya�ad���m�z ad�na modern ded���m�z dünyada duygularla b�rl�kte 
ya�amaya ne kadar yer var.

B�r yazar�m�z k�tab�nda; �B�r �eyler dü�ünüyor, sonunda dü�ündükler�n�z�n duygular�n�zla e�güdüm hal�nde bulunmad���n� fark ed�yorsunuz. Akl�n�z b�r 
yerde, ama gönlünüz ba�ka b�r yerde. Sorumlulu�unu h�ssederek yapt���n�z ��lerden zevk alm�yorsunuz. Zevk�nden b�r türlü vazgeçemed���n�z �eylere 
dalma f�rsat� kar��n�za ç�kt���nda �se �ç�n�ze b�r türlü suçluluk duygusu musallat oluyor. Mecburen yapt�klar�n�z, �steyerek yapt�klar�n�z de��l. Yapmak 
�sted�kler�n�ze mecbur olmad���n�z� kabullenerek ya��yorsunuz. Neden böyle? Neden s�z durmaks�z�n �artlar�n elver��l� olmad���ndan dem vuruyorsunuz? 
Çünkü s�z modern b�r �nsans�n�z ve her modern �nsan g�b� mensup oldu�unuz yerden kopart�l�p al�nd�n�z. Bu kadarla kalmad� mensup olman�z gereken yer de 
tahr�p ed�ld�. Daha da korkunç b�r �ey oldu: Mensub�yet ba�� kurmak �ç�n gerek duyaca��n�z üyeler�n�z yok ed�ld�.� demekted�r.

Bugünün �nsan� evler, arabalar, yollar, �badet yerler�, çar��lar, parklar ve d��er sosyal donat�lar g�b� akl�n ürünler� aras�nda ya�amaktad�r. Bu yap�lar�n 
kal�tel� ve modern olu�u sözüm ona �nsan�n ya�am kal�tes�n� art�rmaktad�r. Pek� ya do�al güzell�kler akarsular, neh�rler, göller, den�zler, yaylalar, ormanlar, 
masmav� gökyüzü v.d. aras�nda ya�amak. Suyu musluktan de��l de do�al kayna��ndan �çmek, oks�jen� oks�jen tüpler�nden de��l de do�an�n kend�s�nden 
almak� acaba �nsan ya�am�n�n kal�tes�n� art�rmaz m�? Belk� de gelecektek� ya�am alan� planlar� çok katl� s�teler yer�ne köylerde hayat bulacakt�r. �nsan�n 
duygular�n� ve hayaller�n� akl�n ürünler�nden kurtarmam�z gerekecekt�r.

Herkese kal�tel� ya�amlar.
S�nan �I�VA

Tapu ve Kadastro Uzman�
Kal�te �ç Tetk�kç�s�
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