
Ana Proses Alt Proses Detay Proses

PG1.1.2: Sayısallaştırılan parsel 

sayısı/yıl
Kadastro Projesi Adet 1.250.000 750.000 3 Ay

Hedef 1.2:  Tescilsiz alan 

bırakılmayacaktır.

PG1.2.1: Tespiti yapılan tescilsiz alan 

miktarı (Ha)
Kadastro Projesi

●Mali kaynak yetersizliği.

●İklim koşulları.

●Nicelik bakımdan personelin 

yeterli olmaması.

●İşi alan yüklenicinin işi süresinde 

tamamlayamaması.

●Hizmet alımı yolu ile dış kaynak 

kullanımı.

●Kamu ve özel sektör personeline 

eğitim verilmesi.

●Bütçenin yetersizliği halinde ek 

ödenek talep edilmesi.

 ●Tespiti yapılan tescilsiz alan miktarı (Ha) Hektar 300.000 110.000 3 Ay

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı

180.000.000 TL

PG1.3.1: Havadan görüntü alımı yapılan 

alan miktarı (km²)
Jeodezik Ağ Projesi 8.000 0 6 Ay

PG2.1.1 Taşınmaz değerleme sistemi 

için mevzuat çalışmaları tamamlanma 

oranı

Kurum/kuruluşlar ile işbirliği 

toplantılarının gerçekleştirilmesi 

ve koordinasyonun sağlanması

Adet 1 0 6 Ay

PG2.2.1: Değerleme yapan 

kurumlardan değer verisi temin edilen 

taşınmaz adedi

Yüzde 80 0 3 Ay

PG2.2.2: Toplu değerleme yöntemi ile 

değer verisi üretilen taşınmaz adedi
Yüzde 80 0 3 Ay

PG3.1.2: Web-tapu kullanıcı sayısı Tapu İşlemleri Faaliyeti Sayı 300.000 125.328 3 Ay

PG4.1.1: Görev bazlı gerçekleştirilen 

eğitim programı sayısı
Adet 0 3 3 Ay

PG4.1.2: Taşra Teşkilatların yetkinliğini 

arttırmak için yıllık eğitim programı 

düzenlenen bölge sayısı

Adet 0 5 3 Ay

PG4.1.3: Uzaktan eğitim sisteminin 

kurulum oranı
Yüzde 0 100 6 Ay

PG4.1.4: Uzaktan eğitim sistemi 

kullanım oranı

PG4.1.5: Personel memnuniyet oranı Yüzde 52 53 6 Ay

PG4.2.3: Kurum dışında gerçekleştirilen 

tanıtım faaliyeti sayısı
Tanıtım Faaliyeti Adet 10 2 3 Ay

PG4.3.1 TAKBİS 2020 ‘nin tamamlanma 

oranı
Yüzde 10 0 1 Ay

PG.4.3.2 Yenilenen BT altyapısı oranı Yüzde 10 0 1 Ay

PG4.3.5: Kadastro faaliyetleri için 

gerekli bilişim altyapısının tamamlanma 

oranı

Yüzde 80 0 1 Ay

PG4.4.1: Uluslararası alanda etkinliği 

arttırmaya yönelik Yurt dışında açılan 

tapu temsilciliği sayısı/yıl

Planlama ve Koordinasyon 

Faaliyeti
Sayı 5 1 6 Ay

Uluslar Arası İlişkiler Faaliyeti

Yurt içi ve Yurt dışı Mülkiyet 

Hakları Faaliyeti

PG4.5.1: Kurulan mahzen sayısı Sayı 1 1 6 Ay

PG4.5.2: Merkezde toplanan belge 

sayısı (cilt)
Sayı 15.000 1.136 3 Ay

PG4.5.3:Tasnif edilen belge sayısı (cilt) Sayı 10.000 1.136 3 Ay

PG4.5.4: Restorasyon ve konservasyonu 

tamamlanmış belge sayısı
Sayı 61.000 55.000 3 Ay

Tüm Daire 

Başkanlıkları

H4.5: Hukuki ve Tarihi değere haiz 

arşiv dokümanları merkezde 

toplanacak, tasnif edilecek, 

restorasyon ve konservasyonu 

yapılacaktır.

Osmanlıca defter ve belgelerin 

merkez arşivine devri

●İlgili hizmetleri gerçekleştirecek 

personelin nicelik bakımdan 

yetersiz olması

●Bir belgenin aslının ve suretinin 

aynı ortamda tutulması, 

arşivlenmesi herhangi bir afet 

anında hem aslının hem de 

suretinin aynı anda imha olması 

●Gelen belgelerin düzenli 

gönderilmemesi, yanlış taşıma 

nedeniyle bilgi kayıplarının 

oluşması

●Arşiv ortamında çalışan 

personelin sağlık problemlerinin 

oluşması

●Arşivlemenin yapılabilmesi için 

uygun şartlarda (iklimlendirme, 

yangın algılama, alarm ve 

söndürme sisteminin olduğu) yeni 

arşiv mahzenlerinin kurulması

●Bakım onarım için 10 adet 

LEAFCASTING (kağıt dolgu) 

makinesi alınması 

●Belgelerin kimyasal ve biyolojik 

tahribatlarını tespit edip bakım ve 

onarımını yapmak için laboratuvar 

malzemelerinin alınması 

●TARBİS’in güncellenmesi

●Kurulan mahzen sayısı

●Merkezde toplanan belge sayısı (cilt)

●Tasnif edilen belge sayısı (cilt)

●Restorasyon ve konservasyonu tamamlanmış 

belge sayısı

1.000.000 TL

Tapu Dairesi 

Başkanlığı

Destek 

Hizmetleri 

Dairesi 

Başkanlığı

 İç Denetim 

Birimi 

Başkanlığı

Arşiv Dairesi 

Başkanlığı

●Mekânsal yer temin 

edilememesi

●Personel temin edilememesi

●Olumsuz diplomatik gelişmeler

●Mali kaynak yetersizlikleri

●Yasal mevzuat oluşturulması

●Ofislerin açılacağı ülke ve 

mekânların belirlenmesi 

●Teknik altyapının oluşturulması 

ve görev alacak personelin 

belirlenerek atanması

●Uluslararası alanda etkinliği arttırmaya 

yönelik Yurt dışında açılan tapu temsilciliği 

sayısı/yıl

●Uluslararası organizasyonlarda yapılan 

bildiri/sunum sayısı Adet 5 7 6 Ay

Yabancı İşler 

Dairesi 

Başkanlığı

9.000.000 TL

Hedef 4.4: Uluslar arası alanda 

Kurumun etkinliği ve bilinirliliği 

artırılacaktır.
PG4.4.2: Uluslararası organizasyonlarda 

yapılan bildiri/sunum sayısı

502.500.000 TL

Tüm Daire 

Başkanlıkları 

 Tüm Bölge 

Müdürlükleri

PG.4.3.3: E-denetim teftiş modülünün 

tamamlanma oranı

PG.4.3.4: Hukuk Yönetim Sisteminin 

tamamlanma oranı

TAKBİS 2020 Projesi

●Mali kaynak yetersizliği

●Personelin mesleki ve proje 

yönetim nitelikleri açısından ve 

niceliksel yetersizliği

●Paydaş birimlerin yetersiz 

desteği

●Risk değerlendirme ve eylem 

planı yapılması

●Kurum eğitim programı eğitici 

desteği verilmesi

●Dış kaynak kullanımı yapılması

●TAKBİS 2020 ‘nin tamamlanma oranı

●Yenilenen BT altyapısı oranı

●E-denetim teftiş modülünün tamamlanma 

oranı

●Hukuk Yönetim Sisteminin tamamlanma 

oranı

●Kadastro faaliyetleri için gerekli bilişim 

altyapısının tamamlanma oranı

Yüzde

Yüzde

80

100

0 1 Ay

50 1 Ay

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı

Tüm Daire 

Başkanlıkları
240.100.000 TL

●Mali kaynak yetersizliği

●İnsan kaynağı yetersizliği

●Hizmet birimleri için uygun proje 

geliştirme alanı (arsa, bina içi ek 

kullanım alanları, vb.) 

bulunamaması

●Hizmet birimlerinin keşfi, 

projelendirmesi, kontrolü, yapımı 

ve maliyetlerinin çıkarılması 

konularında dış kaynak kullanımı

●Mevcut teknolojik alt yapı, araç-

gereç kullanımı

●Teknik (grafik, kurgu, teçhizat, 

vb.) konularda hizmet alımı

●Paydaşlarla işbirliği

●Bakım onarımı gerçekleştirilen hizmet binası 

sayısı

●Yeni hizmet binası sayısı

●Kurum dışında gerçekleştirilen tanıtım 

faaliyeti sayısı

Sayı

Adet

PG3.3.1: Tasnif edilen belge oranı

PG3.3.2: Elektronik ortama aktarılan 

belge oranı

TKGM KYS 2019 YILI PROSES TANIMLAMA VE PERFORMANS ÖLÇÜM TABLOSU

Kontrol Edilecek Proses

Göstergesi ve Performans KriteriFaaliyetler

Amaç 1:Tüm Türkiye’de tek koordinat 

sistemine geçmek. (Tek Sistem, Tek 

Koordinat, Tüm Türkiye)

 Amaçlar

Hedef 1.3:  Çok boyutlu 

kadastro/harita üretimi 

tamamlanacaktır.

Amaç 2:Taşınmaz değer haritalarını 

oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 

bütünleştirmek.

Hedef 2.1: Taşınmaz değerleme 

sisteminin kurulması için gerekli 

mevzuat çalışmalarının 

tamamlanacaktır.

Taşınmaz Değerleme Faaliyeti

Hedef.3.3: Tapu işlem belgeleri 3 yıl 

içinde tasnif edilecek, elektronik 

ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.

Hedefler Ölçüm Yöntemi

Hedef 2.2:Taşınmaz mülkiyet 

bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri 

oluşturulacak, güncellenecek ve 

paylaşılacaktır.

Taşınmaz Değerleme Faaliyeti

Hedef 3.2: TAKBİS ve Tapu Sicili 

uyumu 4 yıl içinde tam olarak 

sağlanacaktır.

PG3.2.1: TAKBİS ve Tapu Sicili 

arasındaki uyum oranı

Planlama ve Koordinasyon 

Faaliyeti

Hedef 3.1: Hizmetlerin daha hızlı, 

kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için 

elektronik ortamda gerçekleştirilen 

tapu işlemlerinin sayısı arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedef 1.1:  Aynı koordinat sisteminde 

kesin sayısal veriye ulaşılacaktır.

PG2.1.2 Hazırlanan eylem planı 

sayısı/kılavuz not sayısı

Kararnamenin yasalaşmaması

Uluslararası iyi uygulama 

örneklerinin ülkemiz mevzuatına 

uyarlanması

PG2.2.3: Taşınmaz değerleme 

faaliyetleri için gerekli bilişim 

altyapısının tamamlanma oranı

●Kararnamenin yasalaşmaması

●Mali kaynak yetersizliği

●Kurum/kuruluşlar ile veri 

paylaşımında aksaklıkların 

yaşanması

●Değer Bilgi Merkezi’nin 

kurulması

●Değer Bilgi Merkezi’ne veri 

akışının sağlanması

●Toplu değerleme yapılması

PG3.1.1: Elektronik ortama taşınan tapu 

işlemi sayısı

Planlama ve Koordinasyon 

Faaliyeti

●Paydaşların iş birliğine 

yanaşmaması

●Entegrasyon sorunları

●İşlemler için yasal (ikincil 

mevzuat düzenlemesi) ve 

teknolojik alt yapının 

oluşturulması

●Paydaşlarla uygulama ile ilgili 

bilgi paylaşılması ve protokol 

yapılması (Kamulaştırmada yetkili 

idareler, ÇŞB, Adalet Bakanlığı, 

Banka ve Finans Kurumları, Tarım 

ve Orman Bakanlığı, İmar 

Uygulaması yapmaya yetkili 

kurumlar)

●Web-tapu tanıtım faaliyetlerinin 

yürütülmesi

PG1.1.1: Yenilenen parsel sayısı/yıl

Tapu ve Kadastro Modernizasyon 

Projesi Ek Finansman

Anlaşması (TKMP-EF)

 Hedefler
Riskler Stratejiler

●Mali kaynak yetersizliği.

●İklim koşulları.

●Kadastro personelinin nicelik 

bakımdan yeterli olmaması.

●İşi alan yüklenicinin işi süresinde 

tamamlayamaması.

●Vatandaşların çalışmalara ilgisiz 

ve isteksiz olması.

●Özel sektörden hizmet satın 

alınması.

●Kamu ve Özel sektör 

personeline eğitim verilmesi.

●Bütçenin yetersizliği halinde ek 

ödenek talep edilmesi.

PG1.3.2: 3B şehir modelleri ve 

ortofotoları üretilen alan miktarı (km²)
Ortofoto Harita Projesi

Personel 

Dairesi 

Başkanlığı

6 Ay

Km2

●Mali kaynak yetersizliği.

●Havadan görüntü alımının 

zamanında yapılamaması.

●Çok boyutlu harita üretiminde 

gecikmelerin yaşanması.

●Diğer daire başkanlıklarının 

bağlantılı hedeflerini 

gerçekleştirememesi.

●Kurum imkânlarıyla havadan 

görüntü alınması.

●Harita üretimi için dış kaynak 

kullanımı yapılması (hizmet 

alınması).

●Havadan görüntü alımı yapılan alan miktarı 

(km²)

●3B şehir modelleri ve ortofotoları üretilen 

alan miktarı (km²)

●Yenilenen parsel sayısı/yıl

●Sayısallaştırılan parsel sayısı/yıl

8.000

Adet 9.500.000

●Değerleme yapan kurumlardan değer verisi 

temin edilen taşınmaz adedi

●Toplu değerleme yöntemi ile değer verisi 

üretilen taşınmaz adedi

●Taşınmaz değerleme faaliyetleri için gerekli 

bilişim altyapısının tamamlanma oranı
Yüzde 80

●İnsan kaynağının nicel 

yetersizliği

●Etkin denetim ve kontrol 

faaliyetlerinin yürütülmesi

●Elektronik ortamla uyumun 

sağlanması

●TAKBİS ve Tapu Sicili arasındaki uyum oranı Yüzde

3 Ay

Destek 

Hizmetleri 

Dairesi 

Başkanlığı

Hedef.4.1: İnsan kaynağı Kurum 

stratejisi doğrultusunda 

güçlendirilecektir.

Eğitim Faaliyeti

Hedef.4.2: Fiziki hizmet alanları 

geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği 

arttırılacaktır.

PG4.2.1: Bakım onarımı gerçekleştirilen 

hizmet binası sayısı
Bakım ve Onarım Faaliyeti

PG4.2.2: Yeni hizmet binası sayısı Yeni Hizmet Binası Yapımı

55

9

64

2

Maliyet Tahmini

725.000.000 TL

İşbirliği 

Yapılacak 

Birimler

Tapu Dairesi 

Başkanlığı

Mevcut 

Durum

Değerlendirme 

Periyodu

Sorumlu 

Birim

Harita Dairesi 

Başkanlığı

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı 

(Cumhurbaşka

nlığı 

kararnamesini

n yürürlüğe 

girmesi 

durumunda 

Taşınmaz 

Değerleme 

Dairesi 

Başkanlığı)

Tapu Dairesi 

Başkanlığı

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı 

(Cumhurbaşka

nlığı 

kararnamesini

n yürürlüğe 

girmesi 

durumunda 

Taşınmaz 

Değerleme 

Dairesi 

Başkanlığı)

Tapu Dairesi 

Başkanlığı

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı

116.898.000 TL

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı 

Arşiv Dairesi 

Başkanlığı

0 6 Ay

240.000.000 TL

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı

8.000.000 3 Ay

0 Aylık

5.000.000 TL

●Taşınmaz değerleme sistemi için mevzuat 

çalışmaları tamamlanma oranı

●Hazırlanan eylem planı sayısı/kılavuz not 

sayısı

Bütçe ihtiyacı yok

Tapu Dairesi 

Başkanlığı

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı

Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı

Yüzde 100 0 6 Ay

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı

 Kadastro 

Dairesi 

Başkanlığı

 Strateji 

Geliştirme 

Daire 

Başkanlığı

Destek 

Hizmetleri 

Dairesi 

Başkanlığı

 Hukuk 

Müşavirliği

25 5 1 Ay Bütçe ihtiyacı yok

Bilgi 

Teknolojileri 

Dairesi 

Başkanlığı

Yüzde

Yüzde

Adet

●Elektronik ortama taşınan tapu işlemi sayısı

●Web-tapu kullanıcı sayısı

2 0 3 Ay

Tapu Dairesi 

Başkanlığı
Bütçe ihtiyacı yok

25.000.000 TL

Tüm Daire 

Başkanlıkları

 Tüm Bölge 

Müdürlükleri

Amaç 3:Türkiye tapu sistemini kurmak.

Hedef 4.3: Bilişim altyapısı modern 

hizmet standartlarına uygun şekilde 

sürekli geliştirilecektir.

●Mali kaynak yetersizliği

●Uygulamalara yönelik 

politikaların değişmesi

●İş yoğunluğu nedeniyle plana 

uyulamama

●Eğitimcilerin ve katılımcıların 

doğru belirlenememesi

●Kurum uygulamaları ve genel 

eğitimlerde iç kaynak kullanımı

●Spesifik konularda dış kaynak 

kullanımı

●Uzaktan eğitim sistemi gibi 

alternatif yöntemlerin kullanımı

●Görev bazlı gerçekleştirilen eğitim programı 

sayısı

●Taşra Teşkilatların yetkinliğini arttırmak için 

yıllık eğitim programı düzenlenen bölge sayısı

●Uzaktan eğitim sisteminin kurulum oranı

●Uzaktan eğitim sistemi kullanım oranı

●Personel memnuniyet oranı

20

20

20

5

5

5

3 Ay

3 Ay

3 AyPG3.3.3: Paylaşılan belge oranı

Planlama ve Koordinasyon 

Faaliyeti

Amaç 4: Hizmet sunumunda kurumsal 

kapasiteyi güçlendirmek.

Tapu İşlemleri Faaliyeti

●İnsan kaynağı yetersizliği

●Mali kaynak yetersizliği

●Yükleniciden kaynaklı sorunlar 

(elektronik ortama aktarılması 

aşamasında)

●Etkin denetim ve kontrol 

faaliyetlerinin yürütülmesi

●Elektronik ortamda 

entegrasyonun sağlanması 

●Elektronik ortama aktarılması ile 

ilgili hizmet alınması

●Tasnif edilen belge oranı

●Elektronik ortama aktarılan belge oranı

●Paylaşılan belge oranı

Yüzde


