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“Bu önemli iştir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptığı işin güven duygusuna 

muhtaç her vatandaş gibi ben de Tapu Dairesine gidebilirim.” 

    Mustafa Kemal ATATÜRK 

                                                                                                  (11 Mayıs 1938) 
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“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.” 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

                                                                                              Cumhurbaşkanı 
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BAKANIN MESAJI 

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de özel mülkiyetin artan önemi, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün yerine getirdiği hizmetleri daha da hayati kılmaktadır. Ülkemiz 

gayrimenkulünün tespit ve tescilinde kendisine verilen görevleri, devlet güvencesi altında 

yerine getiren Genel Müdürlüğümüz Türk kamu yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından 

biridir. 

Gayrimenkul ekonomisinin ülke ekonomisindeki öneminin farkında olan hükümetimiz, 2002 

öncesinde %70 oranında bitmiĢ olan kadastro çalıĢmalarını kısa sürede tamamlayarak en ücra 

vatan parçasına kadar bu hizmeti götürmüĢtür. 

Son 19 yılda yapılan yatırımlarla bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurumlardan biri haline 

gelen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz;"web tapu, e-haciz, e-randevu ve 3 Boyutlu 

Kadastro gibi” 46 ayrı dijital hizmeti sunarak özellikle pandemi sürecinde vatandaĢlarımızın 

tapu müdürlüklerine gitmeden iĢlemlerini hızlı, kolay ve güvenilir Ģekilde yapabilmelerini 

sağlamıĢtır.  

Tüm bu reformlar ile birlikte yatırım ortamının iyileĢtirilmesi çalıĢmalarında, uluslararası 

yatırımcılar tarafından referans kaynak olarak görülen "Dünya Bankası ĠĢ Ortamı 2020 

Raporu"nda Türkiye, tapu kaydı sıralamasında 190 ülke arasında 39. sıradan 27. sıraya 

Avrupa ve OECD ülkeleri sıralamasında da 8. sıraya yükselmiĢtir.  

Bugün artık Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, faaliyetleriyle birçok ülke için görüĢüne 

baĢvurulan, referans olarak görülen bir kurum haline gelmiĢtir. 

Devletimizin en temel yapı taĢlarından, sosyoekonomik hayatın vazgeçilmez aktörlerinden 

birisi olarak varlığını muhafaza eden Genel Müdürlüğümüz, mülkiyet hakkı var oldukça bu 

iĢlevini sürdürecek, devletimize ve milletimize önemli hizmetler vermeye devam edecektir.  

Genel Müdürlüğümüz hesap verebilirliğin, saydamlığın ve denetlenebilir olmanın en önemli 

alt bileĢenlerinden olan faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğünü her yıl olduğu gibi bu yıl da 

ysaların getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde yerine getirerek 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu 

hazırlamıĢ bulunmaktadır.  

TKGM 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu baĢta kamuoyunun ve tüm paydaĢlarımızın bilgisine 

sunar, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim. 

  

        Murat KURUM 

            Çevre ve ġehircilik Bakanı 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Kökleri Osmanlı Devletine dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 173 yılı aĢkın 

tecrübesi ile her yıl 30 milyonun üzerinde vatandaĢımıza doğrudan etkin ve kaliteli hizmet 

vermektedir. VatandaĢımızın gayrimenkule verdiği önem sayesinde tapu iĢlem sayıları her 

geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde her bir saniyede bir tapu iĢlemi yapılmaktadır. 

TKGM, vatandaĢımızın devlet ile en önemli temas noktalarından birisi olup taĢrada; 24 Bölge 

Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünden oluĢan, toplam 19.036 

personeli ile yılda 11 milyonu aĢan iĢlem ile 30 milyonun üzerinde insanımıza doğrudan veya 

dolaylı olarak hizmet vermektedir. 

Stratejik bir e-devlet projesi olan TAKBĠS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), Kurumumuzda 

yıllardır uygulanmaktadır. Elektronik ortama alınan gayrimenkullere iliĢkin veriler 2.700’ün 

üzerinde kamu kurum ve kuruluĢu, belediye, meslek odası, birlikler ve bankalar ile KiĢisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında online olarak paylaĢılmakta ve paylaĢılan 

kurumların katma değerli veri üretimine katkı sağlanmaktadır.  

Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan, e-devlet ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, web-tapu, 

Tapu Takas, e-haciz, e-terkin, Parsel Sorgulama, e-randevu, 3 Boyutlu Kadastro gibi 

projelerle vatandaĢlarımıza en iyi Ģekilde hizmet sunmak için altyapısını geliĢtirmeye devam 

etmektedir. 

Tüm Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor günlerden 

geçtiğimiz bu dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem 

çalıĢanımızın hem de vatandaĢlarımızın süreci sorunsuz atlatmaları için yoğun çaba 

harcamaktayız. 

Web-tapu projesiyle; vatandaĢlarımız ile ticaret siciline kayıtlı ticaret Ģirketlerimiz, tapu 

müdürlüğüne gitmeden iĢlemlerini internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir Ģekilde 

yapabilmektedir.  

Ġlk tesis kadastro çalıĢmalarının bitirilmesi ile birlikte, geçmiĢ yıllarda yapılan mülkiyet 

belirlemelerini günümüz teknolojisine uygun hale getirmek için yoğun çaba harcamaktayız. 

Ġnsanlar artık iki boyutlu mülkiyet bilgisinden ziyade üç boyutlu mülkiyet bilgisine ihtiyaç 

duymakta, geliĢen teknoloji insanları buna zorlamaktadır. Bu nedende üç boyutlu kadastro 

çalıĢmaları ile ilgili çalıĢmalar son hızla devam etmektedir. En geç beĢ yıl içerisinde bütün 

kent merkezlerindeki tüm taĢınmazların üç boyutlu görüntülerinin elde edilmesi ve bu 

verilerin mülkiyet bilgilerine entegre edilmesi planlanmaktadır.  

Osmanlıdan günümüze, resmi belgelerin muhafazasına büyük önem verilmiĢtir. Genel 

Müdürlük arĢivimizdeki belgeler; sadece Türkiye’nin değil geçmiĢte Osmanlı toprağı olup, 

günümüzde bağımsızlığını kazanan Orta Doğu'dan Balkanlar'a 26 ülkenin de kayıtlarını 

kapsamaktadır. Bu itibarla sahip olduğumuz arĢiv varlığımız, millî olduğu kadar milletlerarası 

bir önem ve değer de taĢımaktadır. 
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Genel Müdürlüğümüz yurt dıĢında bulunan Türk vatandaĢları ile yabancı uyruklu gerçek ve 

tüzel kiĢilerin ülkemizde bulunan taĢınmazlarına iliĢkin tapu ve kadastro iĢlemlerini 

bulundukları ülkede yapabilmelerini sağlamak amacıyla 10 ülkede 12 yurt dıĢı teĢkilatı 

kurmaya yönelik çalıĢmaları baĢlatmıĢtır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

çerçevesi çizilen yeni mali yönetim sisteminin öngördüğü hesap verme sorumluluğunun temel 

dokümanlarından biri olan faaliyet raporunu her yıl hazırlamakta ve kamuoyunun bilgisine 

sunmaktadır.  

Bu anlayıĢ içinde hazırlanan TKGM 2020 Yılı Faaliyet Raporunun tüm paydaĢlarımıza 

gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm 

çalıĢanlarımıza teĢekkür ederim. 

 

Mehmet Zeki ADLI 

                                                                                                                   Genel Müdür V. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bir devleti var eden temel iki unsur vardır. Biri toprak diğeri ise insandır. Bu iki unsur 

olmadan devletin varlığından bahsedilemez. Genel Müdürlüğümüz ise toprakla ilgilenen, kiĢi 

aidiyetini belirleyen, mülkiyet durumu ortaya koyan ve bunları devlet güvencesi altında 

kaydeden bir kurumdur 

Bu bağlamda düĢünüldüğünde bir anlamda devletin vatandaĢa bakan yüzü olduğumuz ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebeple verdiğimiz hizmet hem vatandaĢ hem devlet açısından büyük önem 

taĢımaktadır. VatandaĢa devletin Ģefkatini, objektifliğini, adaletini yansıtan ve vatandaĢın 

devlete olan güvenini artıran bir kurum konumdayız.  

Bu kadar vatandaĢ ile yoğun iliĢki içinde olan kurumlara düĢen çok büyük iki sorumluluk 

vardır. Bunlardan ilki vatandaĢı bürokrasiyle iliĢkisini minimize edecek ve vatandaĢı memnun 

edecek hizmetler sunmak, ikincisi ise kendi çalıĢanlarımızı iĢ yükü altında ezdirmeyecek 

çalıĢmalar yapmaktır. Bu iki durumda da temel amaç daha kaliteli ve hızlı, Ģeffaf hizmet 

vermek, kamu bilgilerini kamuoyu ile paylaĢmaktır.  

2020 Yılı Faaliyet Raporu; CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı tarafından 

yayımlanan “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin 2020 Yılı Faaliyet 

Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun ġekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve 

Esaslar” dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. 

TKGM 2020 Yılı faaliyet raporunda, kurumumuz hakkındaki genel bilgilerle birlikte; 

kullandığı kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerine, varlık ve yükümlülüklerine, Genel Müdürlüğün faaliyetlerine iliĢkin bilgileri de 

kapsayan malî bilgilerine, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen 

faaliyetlerine ve performans bilgilerine yer verilmiĢtir. 
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I. GENEL BİLGİLER 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. MİSYON VE VİZYON 

 

 

 

VĠZYONUMUZ 

 

TaĢınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

MĠSYONUMUZ 

 

TaĢınmazlara iliĢkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, 

güncellemek ve hizmete sunmak. 



 

 

 

 

Say
fa1

8
 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, Ġlgili, 

ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlar ile Diğer Kurum ve KuruluĢların TeĢkilatı Hakkında 4 Sayılı 

CumhurbaĢkanlığı Kararnamesinin 480’inci maddesi ile Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri 

belirlenmiĢtir; 

 Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 

taĢınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu iĢlemleri ile tescil iĢlerinin yapılmasını, 

siciller üzerindeki değiĢikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arĢivlenerek 

korunmasını sağlamak, 

 Ülkenin kadastrosunu yapmak, değiĢiklikleri takip etmek, tapu planlarının 

yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara iliĢkin kontrol ve denetim 

hizmetlerini yürütmek, 

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

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

hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit 

etmek, 

 Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluĢturmak, 

verilerden gerçek ve tüzel kiĢiler ile kamu kurum ve kuruluĢlarının faydalanmasını 

sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak, 

 Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 

iĢlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin yurtdıĢındaki 

taĢınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine 

katılmak, 

 Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluĢlar ile iĢbirliği 

yaparak müĢterek projeler planlamak, yürütmek, 

 16.6.2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 

Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans 

vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek, 

 TaĢınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin 

usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek, 
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 Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları ile meslek kuruluĢlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu 

sağlamak, 

 TaĢınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi 

merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını 

sağlamak, 

 Kanunlarla ve CumhurbaĢkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine 

getirmek, 

olarak belirlenmiĢtir. 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Tarihçe 

Ülkemizde ilk Tapu TeĢkilatı 21 Mayıs 1847 

tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla 

kurulmuĢ ve Cumhuriyete kadar çeĢitli isimler 

altında görevini sürdürmüĢtür.  

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve 

tapu iĢlemlerine yönelik olmuĢ ve bu 

dönemlerde harita çalıĢması, kadastro tesisi ve 

güncelleĢtirilmesi konularında herhangi bir 

çalıĢma yapılmamıĢtır. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir 

tapu teĢkilatının oluĢturulması konusu özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim 

gerektirmesi ve kapsamının geniĢliği sebepleriyle önem kazanmıĢtır. 

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü TeĢkilatı kurulmuĢtur. Bu teĢkilat 

bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiĢtir. Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı 

Kanunla belirlenmiĢ olup TeĢkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıĢtır. Daha sonra, 7 Temmuz 

1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmıĢ ve nihayet taĢıdığı önem ve bağımsızlığı göz 

önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde BaĢbakanlığa, 22 Kasım 2002 tarihinde Bayındırlık 

ve Ġskân Bakanlığına ve 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

bağlanmıĢtır.  
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TeĢkilat, Bakanlıklara Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlar ile Diğer Kurum ve 

KuruluĢların TeĢkilatı Hakkında 4 Sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile de bugünkü 

statüsüne kavuĢmuĢtur.  

2.  Fiziksel Yapı 

Genel Müdürlüğümüz; ana hizmet binasında, Oran Sitesi kampusundaki eğitim merkezi ek 

hizmet binalarında ve Demir tepe ek hizmet binasında hizmet vermektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ana hizmet binası, Dikmen Caddesi No:14 

Bakanlıklar/ANKARA adresinde 2 bodrum, 1 zemin ve 5 kattan oluĢan A blok ile 2 bodrum, 

1 zemin ve 3 katta oluĢan B, C ve D bloktan oluĢmaktadır. 

TKGM ana hizmet binasında; Genel Müdürlük Makamı, Üst Yönetim, Özel Kalem 

Müdürlüğü, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Kadastro Dairesi BaĢkanlığı,  

Hukuk MüĢavirliği, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, TaĢınmaz Değerleme Dairesi 

BaĢkanlığı, Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı, Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Personel Dairesi 

BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı 

yer almaktadır. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Binası 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/daire-baskanliklari/tasinmaz-degerleme-dairesi-baskanligi
https://www.tkgm.gov.tr/tr/daire-baskanliklari/tasinmaz-degerleme-dairesi-baskanligi
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Oran kampüsünda; Harita Dairesi BaĢkanlığı, ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Personel Dairesi 

BaĢkanlığı (Eğitim ġube Müdürlüğü), Döner Sermaye ĠĢletmesine ait birimler ve ambarlar, 

Ankara Bölge Müdürlüğü Birimleri, Destek Hizmetleri Deposu, Lojmanlar, Gazi Üniversitesi 

Tapu- Kadastro Meslek Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Tapu ve Kadastro 

Meslek Lisesi binası yer almaktadır. 

Demirtepe ek hizmet binasında ise TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı görev yapmaktadır. 

 

Demirtepe Ek Hizmet Binası 

 

2020 yılında, Genel Müdürlüğümüze ait 22 adet görev tahsisli, 2 adet hizmet tahsisli ve 68 

adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 92 adet lojman mevcutken; 2020 yılında Kamu 

Konutlarının Ekonomiye Kazandırılması çalıĢmaları kapsamında 92 adet lojmanın 74 adedi 

Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

satılmıĢtır.  

Bugün itibariyle Eğitim Merkezi kampusunda 18 adet lojman bulunmaktadır. Yıl boyunca 8 

adet lojman tahsisi gerçekleĢtirilmiĢtir. Mevcut lojmanların 10 adedi sıra ve 8 adedi de görev 

tahsisli olup, boĢ lojmanımız bulunmamaktadır.  
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LOJMAN                                                                                    ADET 

Görev Tahsisli 8 

Sıra Tahsisli 10 

TOPLAM 18 

Tablo 1: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatına ait  Lojman Sayısı 

3.  Teşkilat Yapısı 

TKGM teĢkilatı;15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara 

Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlar ile Diğer Kurum ve KuruluĢların TeĢkilatı Hakkında 

4 Sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiĢtir. 

TKGM merkez, taĢra ve yurtdıĢı teĢkilatından oluĢmaktaktadır. YurtdıĢı teĢkilatı olarak Berlin 

Tapu ve Kadastro Temsilciliği kurulmuĢtur. Genel Müdürlüğün teĢkilat Ģeması aĢağıdaki 

gibidir; 
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TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 

HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 

   STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 

ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü EskiĢehir Bölge Müdürlüğü 

Ġstanbul Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü Denizli Bölge Müdürlüğü 

Ġzmir Bölge Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğü 

Bursa Bölge Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü Sivas Bölge Müdürlüğü 

Konya Bölge Müdürlüğü Gaziantep Bölge Müdürlüğü ġanlıurfa Bölge Müdürlüğü 

Antalya Bölge Müdürlüğü Edirne Bölge Müdürlüğü Yozgat Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Van Bölge Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü 

Erzurum Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Müdürlüğü Erzincan Bölge Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: TKGM Teşkilat Şeması 

HARĠTA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
      TAġINMAZ DEĞERLEME DAĠRESĠ 

BAġKANLIĞI 
          PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

YABANCI ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI      KADASTRO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI                TAPU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

 

 

   ARġĠV DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

TAPU KADASTRO KURULU 

TAġRA BĠRĠMLERĠ 

81 KADASTRO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

973 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 

24 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

GENEL MÜDÜR 
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4.  Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teknoloji ve biliĢim altyapısı olarak çok ciddi mesafeler 

kat etmiĢ ve Türkiye'de önde olan kurumlardan biri olmuĢtur.  

BiliĢim teknolojilerini en iyi kullanan, e-devlet ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, e-

dönüĢüm/devlet projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin Ģekilde 

faydalanmakta ve bu kapsamda vatandaĢlarımıza daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet 

vermek için teknolojik ve biliĢim altyapısını geliĢtirmeye devam etmektedir. 

Kurumumuz bilgi varlıkları ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS) sisteminin yüksek 

seviyede güvenliğinin sağlanabilmesi, çağımızdaki e-devlet projelerinin en büyük tehdidi olan 

siber saldırılara karĢı dayanaklı hale getirilmesi amacıyla TSE tarafından yapılan 

belgelendirme denetimi sonucunda TSE ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  

sertifikasını almıĢtır. 

TAKBĠS merkezinde yaĢanabilecek aksamaların önlenmesi, merkez ve taĢra birimleri ile 

Tapu ve Kadastro Veri PaplaĢımı Sistemi’nin (TAKPAS) birlikte çalıĢtığı diğer kurum ve 

kuruluĢların verdikleri hizmetlerin aksamaması amacıyla Genel Müdürlük merkezinde ĠĢ 

Sürekliliği Merkezi ve baĢka bir ilde Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuĢtur.  

TAKBĠS, ülkemizin tamamına ait mülkiyet bilgilerini bünyesinde barındıran, tüm 

faaliyetlerin elektronik ortam üzerinden yürütüldüğü ve izlendiği, üretilen her türlü verinin 

mevzuata uygun olarak diğer kurum ve kuruluĢlarla entegre ve vatandaĢlarımızın online 

kullanımına sunulan, “e-Türkiye” ödülü almıĢ en temel e-devlet projelerinden birisidir. 2010 

yılından itibaren TAKBĠS verileri e-devlet kapısından sunulmakta olup, aylık 1 milyonun 

üzerinde sorgulama ile  3.113 e-hizmet arasında en çok kullanılan 6. e-devlet servisidir.  

Ayrıca kurum hizmetlerinin sunumuna yönelik her türlü iĢ ve iĢlemlerin sonuçlarının anlık 

takibini yapabilmek, çalıĢan ve vatandaĢ memnuniyetlerinin takibini sağlayabilmek, personel 

performans takibi gibi birçok konuda yönetimsel çalıĢmalara ıĢık tutmak amacı ile kurumsal 

yönetim bilgi platformu ( ĠĢ Zekası Platformu ) kurulmuĢtur. 

Genel Müdürlüğün teknoloji ve biliĢim altyapısı değerlendirildiğinde, Veri Merkezi ve 

Sunucu Altyapısı, Ağ ve Güvenlik Altyapısı, Altyapıya Yönelik ÇalıĢmalar, Felaket Kurtarma 

Merkezi/ĠĢ Sürekliliği Merkezi, Veri tabanı, TAKBĠS, Mekânsal Gayrimenkul Sistemi 

(MEGSĠS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Tapu 

ArĢiv Bilgi Sistemi (TARBĠS), ArĢiv Yönetim Sistemi (AYS), ArĢiv Belgeleri Takip Sistemi 
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(IRFD), Dijital Hava Kamera Donanımlı Görüntü Alım Uçakları ve UçuĢ Planlama ve 

GNSS/IMU çözümleme Yazılımları, Stereo Kıymetlendirme Aletleri, Yatay Ortofoto Bilgi 

Sistemi Yazılımları ve Ortofoto Veri Merkezi, TUSAGA-Aktif Sistemi, DBĠS (Döner 

Sermaye Bilgi iĢlem Sistemi) ve Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün biliĢim teknolojilerini kullanarak son yıllarda hayata geçirmiĢ olduğu, 

web-tapu, tapu takas, e-haciz, e-terkin, parsel sorgulama, e-randevu, e- arĢiv, e-ödeme, , e-

imza, 3 Boyutlu Kadastro gibi e-dönüĢüm/devlet projeleri gayrimenkul sektörünün tüm 

paydaĢlarına ve vatandaĢlarımıza hizmet vermektedir. 

 

Genel Müdürlüğümüzün e -Devlet Kapısı Üzerinden Sunduğu Hizmetleri; 

 Tapu Bilgileri Sorgulama 

 Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Döner Sermaye Ödeme 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama 

 Tapu TaĢınmaz Beyan 

 Tapu Telefon Bilgileri Beyan 

Kimlik Doğrulama Hizmetleri 

 Tapu Kayıt Belgesi 

 TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı ĠĢlemleri 

 Web Tapu ĠĢlemleri 

Kuruma Ait Ġnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler; 

 SatıĢ ĠĢlemi BaĢvurusu 

 Tapu Kayıt Belgesi 

https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-ebys
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-tasinmaz-beyan
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-telefon-beyan
https://www.turkiye.gov.tr/tkgm-tapu-kayit-belgesi
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-tusaga-aktif-sistemi
https://www.turkiye.gov.tr/tkgm-web-tapu
https://portal.tkgm.gov.tr/?wb
https://portal.tkgm.gov.tr/?tkb
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TKGM Web Uygulamaları 

 Bilgi Edinme Sistemi 

 T.C. Kimlik GiriĢ Ġstatistikleri 

 Online Randevu 

 Yönetim Bilgi Sistemleri 

 TUSAGA-Aktif 

 Web Posta 

 TKGM Portal 

 Takbis Portal 

 MEGSĠS 

Ġç Ağ Uygulamaları 

 KiĢi Kimlik Bilgisi Sorgulama 

 Personel Bilgi Sistemi 

 Kalite Yönetim Sistemi 

 Kalibrasyon 

 Proje Takip Sistemi 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

Ayrıca harcama birimlerimiz tarafından mali iĢ ve iĢlemlerin hızlı ve kolay bir Ģekilde 

sonuçlandırabilmesi amacıyla Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe), Kamu 

Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemini (KBS), Harcama Yönetim BiliĢim Sistemi (MYS) 

ve taĢınır kayıtlarının tutulmasında TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Nakit Talep 

Toplama Sistemi (NTAS), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Elektronik Kamu 

Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSĠS), Hizmet Takip Projesi (HĠTAP),Kamu Yatırımları Bilgi 

Sistemi (KAYA) gibi sistemler kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

http://uygulamalar.tkgm.gov.tr/KullaniciYonetimSistemi/Default.aspx?PRTS
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Genel Müdürlüğümüz donanım ve ağ alt yapısına iliĢkin envanteri aĢağıdaki gibidir; 

Bilgisayar 

Sunucu 870 

Masaüstü 24.426 

Dizüstü 2.722 

Çevre Birimleri 

Lazer Yazıcı 16.079 

Tarayıcı(Scanner) A3-A4 8.902 

Kesintisiz Güç Kaynağı 1.398 

Yerel Ağ Altyapısı 

Yerel Ağa Bağlı Bilgisayar Sayısı 20.500 

Yerel Ağ Bant GeniĢliği (Mbps) 1-1250 Mbps 

Yapısal Kablolama Türü (Ġç) Cat5 / Fiber vb. Cat6-fiber 

Hub/Switch (Uç sayısı) 2.230 

Ġnternet Bağlantısı 

Router (Sayısı) 1.072 

Bağlantı Türü Gdat-metro 

Bağlantı Hızı 1.25 Gbps 

Donanım-Firewall sayısı 4 

Ġnternete Bağlı Olan Bilgisayar Sayısı 22.000 

 
Tablo 3: Donanım ve Ağ Altyapısı 

5.  İnsan Kaynakları 

31.12.2020 tarihi itibariyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra teĢkilatında 

çalıĢan personele iliĢkin istatistikler aĢağıdaki tablo ve grafiklerde belirtilmiĢtir. Genel 

Müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatında muhtelif kadro ve pozisyonlarında toplam 19.036  

personel görev yapmaktadır. 
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Ġstihdam 

ġekli 

657 4/A 

Memur 

657 4/B 

SözleĢmeli 

Personel 

657 4/D ĠĢçi 

Kadro 

KarĢılığı 

SözleĢmeli 

Personel 

Döner Ser. 

Sürekli ĠĢçi 

(696 KHK) 

Genel 

Toplam 

Genel 

Müdürlük 

Birimi 

859 15 80 10 195 1.159 

Bölge 

Müdürlüğü 
917 42 144 - 211 1.314 

Kadastro 

Müdürlüğü 
4.107 49 563 - 141 4.860 

Tapu 

Müdürlüğü 
8.649 1.925 539 - 590 11.703 

Genel 

Toplam 
14.532 2.031 1.326 10 1.137 19.036 

Tablo 4: Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 

 

                 

Şekil 1:  Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 

 

 

 

 



 

 

 

 

Say
fa2

9
 

Hizmet Sınıfları TH GĠH YH SH AH 657/4B ĠġÇĠ 
Genel 

Toplam 

Genel Müdürlük 

Merkez 
247 586 30 5 1 15 275 1.159 

Bölge Müdürlüğü 275 607 23 4 8 42 355 1.314 

Kadastro Müdürlüğü 3.545 516 46 - - 49 704 4.860 

Tapu Müdürlüğü 1.578 6.802 269 - - 1.925 1.129 11.703 

Genel Toplam 5.645 8.511 368 9 9 2.031 2.463 19.036 

Tablo 5: Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablosu 

 

 

 

Şekil 2: Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 
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YaĢ Aralığı 

Genel 

Müdürlük 

Birimi 

Bölge 

Müdürlüğü 

Kadastro 

Müdürlüğü 

Tapu 

Müdürlüğü 

Genel 

Toplam 

25 ve Altı 3 2 8 617 630 

26-35 136 129 682 3.492 4.439 

36-45 522 505 1.659 4.273 6.959 

46-55 330 452 1.384 2.389 4.555 

56-65 166 225 1.121 931 2.443 

65 ve Üstü 2 1 6 1 10 

Genel Toplam 1.159 1.314 4.860 11.703 19.036 

Tablo 6: Personelinin Yaş Dağılımı 

 

 

Şekil 3:  Personelinin Yaş Dağılımı 
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Eğitim Durumu 
Okur-

Yazar 

Ġlk 

Öğretim 

Orta 

Öğretim 

Ön 

Lisans 
Lisans 

Yüksek 

Lisans 
Doktora 

Genel 

Toplam 

Genel Müdürlük 

Merkez 
1 161 201 94 560 140 2 1.159 

Bölge Müdürlüğü 1 163 333 165 553 97 2 1.314 

Kadastro 

Müdürlüğü 
 

406 907 1.237 2.112 196 2 4.860 

Tapu Müdürlüğü 3 795 1.650 3.176 5.609 467 3 11.703 

Genel Toplam 5 1.525 3.091 4.672 8.834 900 9 19.036 

Tablo 7: Personelinin Eğitim Durumu 

 

 

 

Şekil 4: Personelinin Eğitim Durumu 
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Ġstihdam ġekli ERKEK KADIN Genel Toplam 

657 S.D.M.K. Göre Kadrolu Memur 9.947 4.585 14.532 

Kadro KarĢılığı SözleĢmeli 6 4 10 

657/4-B Döner Sermaye Söz. Per. 827 689 1.516 

657/4-B Genel Bütçe Söz. Per. 446 69 515 

Döner Sermaye Sürekli ĠĢçi (696 KHK) 697 440 1.137 

Döner Sermaye Daimi ĠĢçi 461 62 523 

Genel Bütçe Vasıfsız ĠĢçi 736 64 800 

Genel Bütçe Mevsimlik ĠĢçi 1 2 3 

Genel Toplam 13.121 5.915 19.036 

Tablo 8: Personelinin Cinsiyet Dağılımı 

 

Kadro Birim Türü Erkek Kadın Genel Toplam 

Genel Müdürlük Merkez 700 459 1.159 

Bölge Müdürlüğü 957 357 1.314 

Kadastro Müdürlüğü 4.111 749 4.8 60 

Tapu Müdürlüğü 7.353 4.350 11.703 

Genel Toplam 13.121 5.915 19.036 

Tablo 9: Personelinin Birim Türüne Göre Cinsiyet Dağılımı 

 

 

Şekil 5: Personelinin Cinsiyet Dağılımı 
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Genel 

Müdürlük 

Merkez 

13 165 58 247 5 671 1.159 

Bölge 

Müdürlüğü 
15 8 135 276 3 877 1.314 

Kadastro 

Müdürlüğü 
- - 76 3.545 - 1.239 4.860 

Tapu 

Müdürlüğü 
- - 832 1.578 - 9.293 11.703 

Genel Toplam 28 173 1.101 5.646 8 12.080 19.036 

Tablo 10: Unvanlara Göre Personelinin Dağılımı 
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6.  Sunulan Hizmetler 

a. Tapu Dairesi Başkanlığı  

 Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında 

sunulmasını sağlamak, tapu iĢlemlerinin 

mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi 

için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

 Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine 

yönelik faaliyetler ile iĢ hacimlerine göre 

yıllık çalıĢma programlarını hazırlamak, 

yaptıkları iĢlemlere ait istatistikî bilgileri 

toplamak ve sonuçlarını değerlendirmek, 

 Tapu sicillerinin oluĢturulmasını ve düzenli Ģekilde tutulmasını sağlamak, 

 Tapu iĢlemleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek, 

 Akit ve tescil iĢlemleri ile tapu planlarının reddine dair tapu müdürlüklerince verilen 

kararlara karĢı yapılan itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüĢünü hazırlamak, 

 Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini 

tespit ve takip etmek, 

 TaĢınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek ve bu 

faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek. 

b. Kadastro Dairesi Başkanlığı  

 Kadastro hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, kadastro 

iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesini sağlamak için gerekli 

düzenlemeleri yapmak, 

 Kadastro müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile taĢınmazların 

kadastro çalıĢmalarını; kalkınma planlarına ve yıllık programa uygun olarak 

planlamak, iĢ programlarını onaylamak ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro 

Kanunu’na göre yapılmasını sağlamak, müdürlüklerin yaptıkları iĢlere ait istatistiki 

bilgilerin sonuçlarını değerlendirmek, 
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 5368 sayılı Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans 

vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek, sicil ve kaydını tutmak,  

 Tapu planlarının yenilenmesine, sayısallaĢtırılmasına ve güncellenmesine karar 

vermek, yıllık çalıĢma programlarını yapmak ve yapılan iĢleri takip etmek, 

 Tapu planlarının teknik yönden reddine dair müdürlüklerce verilen kararlara karĢı 

yapılan itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüĢünü hazırlamak, 

 Kadastro müdürlüklerinin denetimi sonunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini 

tespit ve takip etmek, 

 Kadastro ve teknik iĢlemler ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu 

bildirmek, 

 Kadastro çalıĢmalarının teknik iĢlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzel 

kiĢilere yaptırmak, sonuçlarını takip etmek ve denetlemek, 

 Talebe bağlı iĢlemler ile imar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaĢtırması, afet ve 

diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri ve değiĢikliklerin tescili ile ilgili 

teknik iĢlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak. 

c. Harita Dairesi Başkanlığı  

 Kalkınma planı ve yıllık programlar 

çerçevesinde harita ve harita bilgileri 

üretimi ile ilgili planlama yapmak, 

çalıĢmaları koordine ve takip ederek 

değerlendirmek,  

 Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri 

üretim standartlarını tespit etmek ve 

üretimin belirlenen standartlara 

uygunluğunu denetlemek, 

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

havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita 

üretimi hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek,  
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 Harita ve harita bilgilerini tutmak, verilerden bedeli karĢılığında ilgililerin 

faydalanmasını sağlamak, 

 Harita üretim izleme merkezini oluĢturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,  

 Harita iĢleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek. 

d. Arşiv Dairesi Başkanlığı 

 ArĢiv bilgi sistemini kurmak ve yürütmek, merkezi 

ve taĢra arĢivleme hizmetlerini düzenlemek,  

 Sicillerin ve arĢivin elektronik ortamda 

tutulmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, iĢ ve 

iĢlemleri yürütmek, 

 Yurtiçi ve yurtdıĢında tesis edilmiĢ tapu kayıt ve 

belgeleri, kadastro ve tapulama paftaları ile teknik 

belgelerin merkezde veya taĢrada arĢivlenmesini sağlamak,  

 Eski yazılı tapu kayıt ve belgeleri yeni yazıya çevirmek, kayıt ve belgeleri 

değerlendirmek, tarihi değeri haiz olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini uzmanların 

bilimsel çalıĢmalarına hazırlamak ve çalıĢmaların sonuçlarını değerlendirmek, 

 ArĢiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak, tahribini önleyecek 

tedbirleri almak, onarım ve yenileme iĢlerini yapmak, modern arĢivleme usul ve 

metotları hakkında araĢtırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve bu 

yeniliklerin uygulanmalarını sağlamak ve bunların hacimlerini küçültmek için film, 

mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri tekniklerden yararlanmak, 

 Ġlgililerin talebi üzerine tapu kayıt ve belge örneklerini çıkarmak ve ilgililere vermek, 

 Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arĢiv malzemelerini korumak ve gerektiğinde 

sergilemek, 

 Kurum arĢivi hizmetlerini yürütmek.  
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e. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı  

 Genel Müdürlüğün uluslararası 

kuruluĢlarla iliĢkilerini ve iĢlemlerini 

yürütmek, 

 Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin 

ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 

iĢlemlerini takip etmek, düzenlemek ve 

kayıtların güncel Ģekilde tutulmasını 

sağlamak,  

 Ġlgili bakanlık ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 

ve tüzel kiĢilerin yurtdıĢındaki taĢınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini 

kollamak, 

 YurtdıĢındaki türk vatandaĢları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin her türlü 

tapu ve kadastro iĢlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapmak, iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

 Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalıĢmaları, diğer birimler ve 

kurumlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek, 

 Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki geliĢmeleri 

takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu 

yapmak ve bunlara iliĢkin iĢlemleri yürütmek. 

f. Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı  

 TaĢınmazların toplu değerleme yöntemleriyle 

değerini belirlemek, değer bilgi merkezini 

kurmak, yönetmek ve değer haritalarının 

üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak,  

 Gereken durumlarda toplu değerleme 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere tekil 

değerleme yaptırmak veya talep etmek,  

 Toplu değerleme standartlarına iliĢkin çalıĢmaları yürütmek,  
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 Toplu değerleme çalıĢmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve 

raporlar yayımlamak,  

 TaĢınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile 

uluslararası geliĢmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak,  

 Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine iliĢkin usul ve esasları 

belirlemek. 

g. Teftiş Kurulu Başkanlığı  

 Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taĢra teĢkilatının her türlü faaliyet 

ve iĢlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiĢ, inceleme, ön inceleme ve 

soruĢturma iĢlerini yürütmek, 

 MüfettiĢlerin araĢtırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri 

raporları BaĢkanlık görüĢü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak, 

 Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

h. İç Denetim Birimi Başkanlığı  

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak, 

 Genel Müdürlüğün faaliyet ve iĢlemlerinin 

ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 

düzenlemelere uygunluğunu denetlemek ve 

harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi 

yapmak, 

 Genel Müdürlüğün harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, 

 Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin, malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem 

denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, 
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 Genel Müdürlüğün elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini 

denetlemek ve denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak ve bunları takip etmek, 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek 

bir duruma rastlanıldığında bu durumu ve suç teĢkil eden durumlara iliĢkin tespitlerini 

iç denetim birimi yöneticiliği kanalıyla üst yöneticiye bildirmek, 

 Genel Müdürlükçe üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek, 

 Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 

belirlemede yardımcı olmak, bu göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

 Yukarıda yazılı görevleri, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve 

uluslararası kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun Ģekilde yerine 

getirmek. 

i. Hukuk Müşavirliği  

 08.01.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun 

hükümlerine göre adli ve idari davalarda 

gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi 

ilgilendirmeyen idari davalarda Genel 

Müdürlüğü temsil etmek, 

 Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri, 

BaĢbakanlık, Bakanlıklar ile diğer kamu 

kurum ve kuruluĢları tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile 

diğer hukuki konular hakkında görüĢ bildirmek, 

 Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai 

sonuçlar doğuracak iĢlemler hakkında görüĢ bildirmek, 

 Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 

hazırlamak,  

 Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 

zamanında almak, anlaĢma ve sözleĢmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına 

yardımcı olmak, 
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 Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleĢtirmek, mevzuata, plan ve programa 

uygun çalıĢmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel 

Müdüre sunmak. 

j. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

5436 sayılı Kanunun 15’nci maddesi ile BaĢkanlığa verilen görevler; 

 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve CumhurbaĢkanınca 

belirlenen program ve politikalar çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve 

politikalarını belirlemek, amaçlarını oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları yapmak,  

 Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve 

bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

 Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak,  

 Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 

düzeyini analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak, 

 Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, 

 Ġdarede kurulmuĢsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

5018 sayılı Kanunun 60. maddesi ile BaĢkanlığa verilen görevler; 

 Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek,  

 Ġzleyen 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, 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 
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 Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının 

takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek, 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 

 Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

 Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak, 

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi 

konularında çalıĢmalar yapmak, 

 Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

k. Personel Dairesi Başkanlığı  

 Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalıĢmalar 

yapmak ve tekliflerde bulunmak, 

 Genel Müdürlük personelinin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, 

sendika ve benzeri özlük hakları iĢlemlerini yürütmek, 

 Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve 

değerlendirmek, görevde yükselme ve ünvan değiĢikliği eğitimini planlamak, 

sınavlarını yapmak veya yaptırmak, 

 Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, diğer birimler ile 

koordineli olarak eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

sınavlarını yapmak veya yaptırmak. 
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l. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  

 Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi 

için gerekli araç, gereç ve kırtasiye 

malzemelerini temin etmek, dağıtımını 

sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, 

koordine etmek ve kayıtlarını tutmak, 

 Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet 

binası ve diğer tesisleri yapmak veya 

yaptırmak, tahsisini sağlamak, inĢaat ve 

yapım iĢlerini yürütmek, takip ve kontrol etmek,  

 Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan taĢınır ve taĢınmazların kiralanması iĢlemlerini 

yürütmek, 

 Genel Müdürlüğün sağlık ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarının güvenlik, 

temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taĢıma ve benzeri iĢlerini yürütmek,  

 Genel evrak iĢlerini yürütmek, 

 Genel Müdürlüğün iç ve dıĢ protokol hizmetleri ile tanıtım, yayın, basın ve halkla 

iliĢkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak, 

 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi 

edinme hakkını kullanmak isteyenlerin bilgi almasını kolaylaĢtıracak Ģekilde organize 

olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkını kullananlar arasında 

koordinasyon görevini yürütmek, 

 Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.  

m.  Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı  

 Genel Müdürlüğün bilgi iĢlem sistemini kurmak, iĢletmek, bakım ve onarımlarını 

yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, bilgi 

iĢlem projeleri ile ilgili olarak birimler arasında koordinasyonu ve iĢbirliğini 

sağlamak, 

 E-Devlet uygulamalarının Genel Müdürlük ile ilgili çalıĢmalarını yapmak, mekânsal 

bilgi sistemini oluĢturmak, koordine etmek ve yürütmek, 
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 BiliĢim teknolojisindeki geliĢmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve 

iĢ akıĢı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak, 

 Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, 

sistemler arası çevrim içi ve çevrim dıĢı veri akıĢını, paylaĢımını ve koordinasyonu 

sağlamak ve buna iliĢkin usul ve esasları belirlemek, 

 BiliĢim teknolojisinin geliĢimini izlemek, bilgi iĢlem donanım ve yazılımının 

kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla iĢbirliği yapmak,  

 Genel Müdürlük birimleri ve diğer ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak bilgi iĢlem 

sisteminin etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak, 

 Tapu ve kadastro iĢlemlerine iliĢkin istatistiki verileri toplamak. 

7.  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden 

birisi Kamu Ġç Kontrol Sistemidir.  

Ġç kontrol; idarenin hedeflerine ulaĢması ve misyonunu gerçekleĢtirmesi ile bu yolda 

ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. 

Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesine, mesleki değerlere ve dürüst yönetim 

anlayıĢına sahip olunmasına, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha 

güvenle almasına, hedef ve amaçlara ulaĢılmasını engelleyebilecek olayların 

öngörülebilmesine ve hesap verilebilirliğe yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 

Kamu malî yönetim ve kontrol sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ve buna iliĢkin ikincil mevzuat düzenlemeleri ile Ġç Kontrol Sisteminin 

kurulması hedeflenmiĢtir. 

Avrupa Birliği uygulamalarına ve uluslararası standartlar uygun bir Ģekilde 5018 sayılı Kanun 

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

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

Ģekilde 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 oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi 

kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  
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Kanunda yer alan tanımdan da anlaĢılacağı üzere Ġç Kontrol Sistemi; malî kontroller yanında 

malî olmayan kontrol usullerini de bünyesinde barındıran bir yönetim modeli olarak 

tasarlanmıĢtır.  

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması, geliĢtirilmesi ve 

izlenmesini sağlamak üzere Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının iç kontrol sistemine 

yönelik olarak yerine getirdiği görevler Ģunlardır;  

 Ön mali kontrol görevini yürütmek, 

 Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iliĢkin esaslarda belirlenen mali karar ve iĢlemlerin 

dıĢında kalan mali karar ve iĢlemlerin, ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik 

olarak yapılacak düzenlemeler ve üst yöneticiden alınacak onay çerçevesindeki 

görevleri yürütmek, 

 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliĢtirilmesi 

konularında çalıĢmalar yapmak, 

 Genel Müdürlük Kurumsal Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek, 

 Genel Müdürlüğün görev alanına iliĢkin konularda standartlar hazırlamak,  

 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler 

önermek, 

 Ġç ve dıĢ denetim raporlarını izlemek. 

SGDB bu görevlerin büyük bir kısmını, üst yönetici tarafından onaylanan Genel Müdürlük 

kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planları aracılığıyla yerine getirmektedir.  

Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ġzleme ÇalıĢmaları 

2020-2021 yılı Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2020 yılı için 6 aylık 

dönemler halinde merkez ve taĢra harcama birimlerimizin sorumluluğunda yapılması 

öngörülen faaliyet ve düzenlemelerinin gerçekleĢme sonuçları yazılı olarak alınmıĢ ve Kamu 

Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile izleme ve değerlendirme 

toplantıları yapılmıĢtır. Bu kapsamda; 
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 Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 

harcama birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıĢ ve Üst Yöneticiye 

sunulmuĢtur. 

 Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 

bilgi için 2020 yılı Ocak ve Temmuz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiĢtir. 

 2019 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluĢturulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik yürütülen çalıĢmalar göz önüne 

alınarak hazırlanan bilgi notu 2020 yılı Ocak ayında Çevre ve ġehircilik Bakanlık 

Makamına gönderilmiĢtir. 

 Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla "2019 yılı Ġç Kontrol Sistemi 

Değerlendirme Raporu" hazırlanmıĢ olup Üst Yöneticinin onayına sunulmuĢtur. Üst 

Yönetici tarafından onaylanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu Haziran ayında 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi UyumlaĢtırma 

Birimine (MYK MUB) gönderilmiĢtir. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 

TKGM  2019-2023 Stratejik Planı kapsamında Genel Müdürlüğün amaç ve hedefleri 

belirlenmiĢ olup bunlar aĢağıdaki gibidir: 

AMAÇLAR HEDEFLER 

1 

Tüm Türkiye’de tek koordinat 

sistemine geçmek. (Tek Sistem, 

Tek Koordinat, Tüm Türkiye) 

1 Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaĢılacaktır. 

2  Tescilsiz alan bırakılmayacaktır. 

3 Çok boyutlu kadastro amaçlı harita üretimi tamamlanacaktır 

2 

TaĢınmaz değer haritalarını 

oluĢturmak ve mülkiyet 

bilgileriyle bütünleĢtirmek 

4 
TaĢınmaz değerleme sisteminin kurulması için gerekli 

mevzuat çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

5 
TaĢınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleĢik değer bilgileri 

oluĢturulacak, güncellenecek ve paylaĢılacaktır. 

3 
Türkiye tapu sistemini kurmak 

 

6 

Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve eriĢilebilir sunulabilmesi 

için elektronik ortamda gerçekleĢtirilen tapu iĢlemlerinin 

sayısı arttırılacaktır. 

7 
TAKBĠS ve Tapu Sicili uyumu 4 yıl içinde tam olarak 

sağlanacaktır. 

8 
Tapu iĢlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek, elektronik 

ortama aktarılacak ve paylaĢılacaktır. 

4 
Hizmet sunumunda kurumsal 

kapasiteyi güçlendirmek 

9 
Ġnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda 

güçlendirilecektir. 

10 
Fiziki hizmet alanları geliĢtirilecek ve hizmetlerin bilinirliği 

arttırılacaktır. 

11 
BiliĢim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun 

Ģekilde sürekli geliĢtirilecektir. 

12 
Uluslararası alanda Kurumun etkinliği ve bilinirliği 

arttırılacaktır. 

13 

Hukuki ve Tarihi değere haiz arĢiv dokümanları merkezde 

toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyonu 

yapılacaktır. 

Tablo 11: Amaç ve Hedefler  
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B. Temel Politika ve Öncelikler 

Temel politika  belgelerinin incelenmesi sonucu, Genel Müdürlüğümüz çalıĢmalarına esas 

teĢkil eden görev ve ihtiyaçlar aĢağıda  tespit edilmiĢtir.  

Temel Politika 

Belgesi 
Ġlgili Bölüm/Referans Verilen Görevler/Ġhtiyaçlar 

On Birinci 

Kalkınma 

Planı 

(2019-2023) 

Amaç, Hedef ve 

Politikalara ĠliĢkin 

Paragraf Numaraları; 

239, 264, 680, 681, 684, 

686 

239.4. Yabancılara gayrimenkul satıĢları ile ilgili tanıtım faaliyetleri 

artırılacak ve süreçler etkinleĢtirilecektir. 

264.2. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım 

değerinin belirlenmesi ve beyanına iliĢkin yeni bir sistem devreye 

sokulmak suretiyle vergide adalet pekiĢtirilecek ve vergileme 

etkinleĢtirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve 

uygulamasına iliĢkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte 

oluĢturacaklardır. 

680.1. Ulusal harita üretimi iĢlerinde baz alınacak olan kentsel 

alanlardaki konumsal hassasiyet altyapısı yenilenecektir. 

680.2. Çok boyutlu kadastro/harita üretimi tamamlanacaktır. 

681.1. Mülkiyete iliĢkin iĢlemler kanuni kısıtlar çerçevesinde elektronik 

ortama taĢınacaktır. 

681.2. Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kadastro 

modernizasyonu tamamlanacaktır. 

681.3. Tüm tapu iĢlem belgeleri elektronik ortama aktarılarak tapu 

iĢlemleri mekâna bağlı kalınmaksızın elektronik ortamda 

gerçekleĢtirilecektir. 

681.4. Tapu iĢlemlerinde gerçekleĢen fiyatın kaydedilmesi, değer 

değiĢimlerinin takip edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri 

sonucu ortaya çıkan değer artıĢlarının tespit edilmesi, yer seçim 

analizlerine katkı verilmesi ve taĢınmaz değer haritalarının 

oluĢturulabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir 

gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taĢınmazların değere 

yönelik verileri mülkiyet bilgileri ile birlikte tutulacaktır. 

686.1. Konut ihtiyacının yerleĢmelere göre belirlenebilmesi için konut 

stoku ortaya konulacaktır. 

Yeni 

Ekonomik 

Program 

(Orta Vadeli 

Program) 

(2020-2022) 

Orta Vadeli Programın 

(2020-2022) “3. Kamu 

Maliyesi” maddesinin 

“Politika ve Tedbirler" 

baĢlıklı bölümünün 

5.satırı 

15. TaĢınmaz Değerleme Sistemi kurularak, gayrimenkul envanteri 

tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri 

üzerinden alınması sağlanacak Ģekilde gayrimenkul vergilendirme 

sistemi yeniden düzenlenecektir. 

Tablo 12: Temel Politika Belgeleri Analizi  
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C. Temel Değerler 

2019-2023 Stratejik Planına göre temel değerlerimiz; 

 Etik Değerlere Bağlı, Tarafsız ve ġeffaf 

TKGM yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder; vatandaşlara karşı dürüstlük 

ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. 

 GeçmiĢinden Güç Alan, Köklü, Saygın ve Güvenilir 

TKGM vatandaĢ ihtiyaçları ve mahremiyetine önem verir, onların gözünde 

güvenilirdir. Bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar.  

 Kaynak Kullanımında Etkin ve Verimli 

TKGM kaynaklarını etkin, etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde kullanır.  Tüm 

hizmetlerinde doğru yürütülen süreçleri ve baĢarılı sonuçları hedefler.  

 Bilim ve Teknolojiyi Ġlke Edinen  

TKGM, akla, bilime ve teknolojiye dayalı yöntemlerle çalıĢır. 

 Kararlı, GeliĢime ve Sürekli ĠyileĢtirmeye Açık 

TKGM'de faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli 

iyileĢtirmeler yapılır.  

 Stratejik BakıĢ Açısına Sahip 

TKGM geleceğe yönelik öngörülebilir geliĢme, risk ve stratejilerini belirleyerek 

gerekli adımları atar.  

 EriĢilebilir  

TKGM ihtiyaçları karĢılama yönünde kolaylıkla ulaĢılabilir modern hizmet sunumuna 

uygun kaliteli hizmetler sunar. 
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III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

A. MALİ BİLGİLER 

Mali Bilgiler, amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için kamu idarelerinin varlıkları, yabancı 

kaynakları, öz kaynakları, gelirleri ve harcamaları hakkında bilgi verir. 

1.  Bütçe Uygulama Sonuçları 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 2020 yılında 1.185.359.000,00-TL ödenek tahsis 

edilmiĢ, yıl içinde yapılan aktarma iĢlemleri sonrası yılsonu ödeneği 1.643.843.150,00-TL 

olmuĢtur. Bu ödeneğin yaklaĢık % 84,51’ine tekabül eden 1.389.370.934,00-TL harcanmıĢ, 

161.101.460,00-TL ödeneğin ise 2021 yılında kullanılmak üzere devir iĢlemi yapılmıĢtır. 

 Ödenek Aktarma ĠĢlemleri 

Harcama birimlerimizin ödenek ihtiyaçlarının öncelikle bütçe içi tertiplerden karĢılanması 

amacıyla 7197 sayılı Kanunun 6/(2) maddesiyle Ġdarelere bütçe tertipleri bazında verilen 

yüzde 10 ve 20 oranındaki ödenek aktarma yetkisi dâhilinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 

ve bu oranın üzerindeki aktarma iĢlemleri CumhurbaĢkanlığı (Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı) 

tarafından gerçekleĢtirilmek suretiyle toplamda 38.056.067,71-TL tertipler arası ödenek 

aktarma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Genel Müdürlüğümüz iĢ ve iĢlemlerinin adli ve idari yargıya taĢınması neticesinde aleyhte 

sonuçlanan kararlar çerçevesinde oluĢan ilama bağlı borçlarımızı karĢılamaya yönelik 

baĢlangıç ödeneği bulunmadığından 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununun 5’inci maddesi ile aynı Kanuna ekli E cetvelinin 46’ncı maddesi kapsamında 

Görev Giderleri (03.4) tertibine CumhurbaĢkanlığı (Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı) tarafından 

98.681.000,00-TL ödenek aktarılmıĢtır. Ayrıca, yıl sonu iĢlemleri için yedek ödenekten 01.3 

tertibine 6.500.000,00-TL ve 02.3 tertibine 1.000.000,00-TL aktarılmıĢtır. 

Diğer taraftan, 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan hizmet binası projelerinde 

kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile yetkilendirilen Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğüne 

6.879.000,00-TL ile harita ve harita bilgisi alımı için Harita Genel Müdürlüğüne 200.000,00-

TL ödenek aktarılmıĢtır. 
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 Ödenek Ekleme ĠĢlemleri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesi 

ile Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik giderlerin döner sermaye 

gelirlerinden karĢılanabileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz faaliyet ve projelerinin yürütülmesine yönelik tahsis 

edilen genel bütçe ödeneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda döner sermaye gelirlerinden 

genel bütçe tertiplerine toplamda 25.584.489,06-TL ödenek eklenmiĢtir. 

Ayrıca, orman kadastrosu çalıĢmalarının Genel Müdürlüğümüzce yürütülmesine yönelik 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden tahsis edilen 9.400.000,00-TL ödenek Ġdaremiz 

bütçesine eklenmiĢtir. 

Genel Müdürlüğümüz 2019 mali yılı bütçesine Ģartlı bağıĢ ve yardım olarak gelir 

kaydedilerek harcanmayan 239.292.353,20-TL ödenek tutarı 2020 mali yılı bütçesinde 

kullanılmak üzere devretmiĢtir.  

HARCAMA BĠRĠMĠ 
EKLENEN 

(TL) 

HARCAMA 

(TL) 

GERÇEKLEġME 

(%) 

Özel Kalem Müdürlüğü 91.060,00 43.632,00 % 47,92 

Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı 
16.045.887,00 13.292.400,00 % 82,84 

Personel Dairesi BaĢkanlığı 122.314,00 0,00 % 0,00 

Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı 
5.698.884,00 2.295.574,00 % 40,28 

Yabancı ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı 
602.028,00 185.650,00 % 30,84 

Tapu Dairesi BaĢkanlığı 98.578,00 7.298,00 % 7,40 

Kadastro Dairesi BaĢkanlığı 983.455,00 374.442,00 % 38,07 

Kadastro Müdürlükleri 29.725.582,08 11.188.563,57 % 37,63 

Harita Dairesi BaĢkanlığı 412.489,00 412.489,00 % 100 

TOPLAM 53.780.277,08 27.800.048,57 % 51,69 

Tablo 13: Döner Sermaye Gelirlerinden Genel Bütçeye Eklenen Ödenek Tablosu 
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HARCAMA 

BĠRĠMĠ 

EKLENEN (TL) HARCAMA (TL) 
GERÇEKLEġME % 

Kadastro 

Müdürlükleri 
220.496.565,02 85.375.334,31 

% 38,71 

Tablo 14: Orman Genel Müdürlüğünden Bütçemize Eklenen Ödenek Tablosu 

 Ödenek Revize ĠĢlemleri 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ile belirlenen ödenek 

kullanım dilimlerinin yetersiz kaldığı tertiplerde 3 adet iĢlem ile 1.111.000,00-TL tutarında 

revize iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Dünya Bankası Kredisi 

2020 yılı Yatırım Programı ile, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Tapu Kadastro 

Modernizasyon Projesinin (TKMP) finansmanında kullanılmak üzere Dünya Bankasından 

sağlanan krediden 33.040.000,00-TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Yıl içerisinde yedek ödenekten 

yapılan 80.000.000,00-TL tutarında aktarma sonucu toplam ödenek 113.040.000,00-TL’ye 

ulaĢmıĢ, yılsonu itibarıyla ilgili ödenekten 60.319.931,68.-TL harcama gerçekleĢmiĢtir.        

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Genel Müdürlüğe ait mali bilgilerin yer aldığı tablolar ve açıklamalar bütünlük ve güvenilirlik 

ilkeleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarına dayanılarak açıklanmaktadır. 

YIL 

GENEL BÜTÇELĠ 

KURUMLARIN 2019 

ÖDENEĞĠ (TL) 

TKGM BÜTÇE 

BAġLANGIÇ 

ÖDENEĞĠ (TL) 

GENEL BÜTÇELĠ 

KURUMLAR ARASI 

BÜTÇE PAYI (%) 

2020 1.082.021.197.000 1.185.359.000 % 0.10 

Tablo 15: Genel Bütçeli Kurumlar Arası Bütçe Payı 
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2020 yılı giderleri ekonomik düzeyde sınıflandırılmıĢ ve bu sınıfların ödenekleri ve 

harcamaları aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir: 

EKONOMĠK 

SINIF 

BÜTÇE 

ÖDENEĞĠ (TL) 

TOPLAM 

ÖDENEK (TL) 

HARCAMA 

(TL) 

GERÇEKLEġME 

(%) 

Personel Giderleri 860.496.000 866.996.000 857.446.816 %98 

Sosyal Güv. Kur. 

Dev. Primi Gid. 
195.619.000 196.619.000 190.728.604 %97 

Mal Ve Hizmet 

Alım Giderleri 
24.436.000 136.963.801 130.888.686 %95 

Cari Transferler 6.297.000 6.307.681 6.303.598 %99 

Sermaye Giderleri 98.511.000 436.956.667 204.003.230 %46 

TOPLAM 1.185.359.000 1.643.843.150 1.389.370.934 %84 

Tablo 16: Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

 

Şekil 6: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 
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Tablo 17: Harcama Birimleri Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu 

 

HARCAMA BĠRĠMĠ BÜTÇE ÖDENEĞĠ 

(TL) 

TOPLAM ÖDENEK 

(TL) 

HARCAMA 

(TL) 

Özel Kalem Müdürlüğü 2.571.000 1.978.944 1.721.719 

Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı 
22.974.000 38.981.409 35.887.533 

Personel Dairesi 

BaĢkanlığı 
6.033.000 5.338.665 5.053.337 

Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı 
26.801.000 32.192.412 8.748.932 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 12.101.000 11.563.896 11.111.821 

Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı 
4.565.000 4.233.428 3.972.904 

Hukuk MüĢavirliği 2.701.000 3.542.346 3.493.660 

Bölge Müdürlükleri 175.657.000 163.189.969 158.501.858 

Yabancı ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı 
2.383.000 2.840.028 2.238.440 

Tapu Dairesi BaĢkanlığı 6.885.000 6.968.970 6.816.687 

Tapu Müdürlükleri 506.734.000 614.231.147 611.776.212 

Kadastro Dairesi 

BaĢkanlığı 
6.042.000 12.507.240 11.768.371 

Kadastro Müdürlükleri 391.211.000 724.990.893 507.739.599 

Harita Dairesi BaĢkanlığı 12.022.000 13.054.475 12.387.560 

ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı 6.679.000 6.799.327 6.750.380 

TaĢınmaz Değerleme 

Dairesi BaĢkanlığı 
0 1.430.000 1.401.920 

TOPLAM 1.185.359.000 1.643.843.150 1.389.370.934 
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Havadan resim alım uçağının da yer aldığı Genel Müdürlüğümüz taĢıt envanteri aĢağıdaki 

tabloda açıklanmıĢtır. 

TAġIT ENVANTERĠ 

Binek oto 46 

Minibüs 157 

Kamyon + Kamyonet 28 

Pick-Up Arazi TaĢıtı 94 

Motosiklet + Bisiklet 0 

Uçak 2 

TOPLAM 327 

Tablo 18: Taşıt Envanteri 

3. Mali Denetim Sonuçları 

SayıĢtay BaĢkanlığı 6085 sayılı SayıĢtay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca TKGM’ de 

yürüttüğü düzenlilik denetimi sonucunda hazırlamıĢ olduğu 2019 yılı SayıĢtay Denetim 

raporunda; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü düzenlilik denetimi çerçevesinde 12 bulgu; 

Bulgu 1: Genel Müdürlüğe Tahsisli veya Kullanımında Bulunan TaĢınmazların Envanter ve 

Kayıt ÇalıĢmalarının Tamamlanmaması, 

Bulgu 2: Kuruma Tahsisli TaĢınmazların Duran Varlıklar Ġçin Açılan Yardımcı Hesaplarda 

Ġzlenmemesi, 

Bulgu 3: Binalar Hesabı Ġçin Fazla Amortisman Ayrılması, 

Bulgu 4: Kuruma Tahsisli Duran Varlıklar Ġçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların 

Doğrudan Gider Kaydedilmesi, 

Bulgu 5: TaĢınırlara ĠliĢkin TaĢınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) Yer Alan Bilgiler 

ile Ambarda Mevcut Bilgilerin Birbirine Uygun Olmaması, 

Bulgu 6: TaĢınırların Kayda Alınma iĢlemlerinin Yapılmaması, 
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Bulgu 7: Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabına ĠliĢkin Tutarların Ġlgili Varlık 

Hesaplarında Takip Edilmemesi, 

Bulgu 8: Özel Maliyetler Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 9: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Ġle 

AyrılmıĢ Amortisman Tutarları Arasındaki Farkın Yıl Sonunda Amorti Edilmemesi, 

Bulgu 10: Hurdaya Ayırma ĠĢlemlerinde Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 

Hesabına Gerekli Kayıtların Yapılmaması, 

Bulgu 11: Dönem Sonu ĠĢlemlerinin Eksik Yapılması, 

Bulgu 12: Kurumsal Bazda Üretilen Mali Tablolarda “Gelirler” Hesabı Ġçinde Yer Alan Tapu 

Harçları Gelirlerinin Gerçek Durumu Göstermemesi, 

Denetim görüĢünü etkilemeyen tespit ve değerlendirme çerçevesinde 6 bulgu; 

Bulgu 1: Tüketim Malzemesi ÇıkıĢlarının Üçer Aylık Dönemler Ġtibariyle Yapılmaması, 

Bulgu 2: PeĢin Ödenen Kira Giderlerinin MuhasebeleĢtirilmesinde Dönem Ayırıcı Hesapların 

Kullanılmaması, 

Bulgu 3: Genel Müdürlüğe Tahsisli Arazi ve Arsalar Üzerine Bina Yapılmasına Rağmen 

Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması, 

Bulgu 4: Bedelsiz TaĢınır Devirlerinde, TaĢınırlara Ait BirikmiĢ Amortisman Tutarlarının 

Devredilmemesi, 

Bulgu 5: Hurdaya Ayırma ĠĢlemlerinde BirikmiĢ Amortisman Tutarlarının Devredilmemesi, 

Bulgu 6: Aynı Muhasebe Birimine Bağlı Harcama Birimleri Arasında Yapılan TaĢınır Mal 

Devirlerinde 511-Muhasebe Birimleri Arası ĠĢlemler Hesabının Kullanılması, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü Düzenlilik 

Denetimi çerçevesinde 9 bulgu; 

Bulgu 1: Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 2: ĠĢletmenin Faaliyet Konusunu OluĢturan Hizmet SatıĢlarından Kaynaklanan 

Alacaklarının MuhasebeleĢtirilmemesi, 
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Bulgu 3: Genel Bütçeye Devredilen Ġlk Madde ve Malzemenin Bilanço Hesaplarında Yer 

Alması, 

Bulgu 4: Gelir Tahakkukları Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 5: Genel Bütçeye Devredilen DemirbaĢların Bilanço Hesaplarında Yer Alması, 

Bulgu 6: TaĢınırlara ĠliĢkin Döner Sermaye ĠĢletmesi Bilgi Sisteminde (DBĠS) Yer Alan 

Kayıtlar ile Ambarda Mevcut Kayıtların Birbirine Uygun Olmaması, 

Bulgu 7: Kıdem Tazminatı KarĢılıklarının Ayrılmaması ve Kıdem Tazminatları KarĢılıkları 

Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 8: Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 9: Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı ile Genel Yönetim Giderleri Hesabının 

Kullanılmasında Yönetmelik Hükümlerine Uyulmaması, 

Denetim görüĢünü etkilemeyen tespit ve değerlendirme çerçevesinde 3 bulgu; 

Bulgu 1: Yevmiye Defterinde Yevmiye Numaralarının Sıralı Olarak Birbirini Takip 

Etmemesi, 

Bulgu 2: Tapu ve Kadastro PaylaĢım Sistemi (TAKPAS) Üzerinden PaylaĢılan Tapu 

Kadastro Verilerine ĠliĢkin Yapılan Protokol Hükümlerine Uyulmaması, 

Bulgu 3: Personelden Alacaklara Faiz Yürütülmemesi, 

bulunmaktadır. 

Düzenlilik denetimi kapsamında; Genel Müdürlüğün 2019 yılına iliĢkin mali rapor ve 

tablolarının “Denetim GörüĢünün Dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç, tüm 

önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaati belirtilmiĢtir. 
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. Program,  Alt Program,  Faaliyet Bilgileri  

Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

TAPU VE 

KADASTRO 

 

KADASTRO 

HĠZMETLERĠ 

Harita Bilgilerinin 

Üretilmesi ve 

PaylaĢılması 

Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim 

standartlarını tespit ederek üretimin belirlenen 

standartlara uygunluğunu denetlenmesi, büyük ölçekli 

kadastral ve topografik haritaların üretilmesine 

yönelik yürütülecek faaliyetlerdir. 

Kadastro Faaliyeti 

3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi uyarınca 

tapulama, kadastro veya değiĢiklik iĢlemlerine iliĢkin 

sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan 

kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama 

niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, 

eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe 

uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının 

tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli 

düzeltmelerin sağlanmasına yönelik yürütülecek 

faaliyetlerdir. 

TaĢınmaz 

Değerleme 

TaĢınmaz değerleme sistemi ile gayrimenkul 

envanterinin tamamlanması, tapu harçları ve emlak 

vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması 

sağlanarak gayrimenkul vergilendirme sisteminin 

yeniden düzenlenmesine yönelik yürütülecek 

faaliyetlerdir. 

TAPU 

HĠZMETLERĠ 

ArĢiv ve 

Restorasyon 

Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimlerinden merkez 

arĢivine devredilen eski yazılı belgeler ile kurum içi 

veya dıĢ paydaĢlardan restorasyonu talep edilen 

belgelerin restorasyonunun yapılmasına yönelik 

yürütülecek faaliyetlerdir. 

Tapu ĠĢlemleri 

Tapu iĢlem belgelerinin tasnif edilerek elektronik 

ortama aktarılması ve asıl belge hüviyeti 

kazandırılmasıyla tapu iĢlemlerin güvenli elektronik 

ortamda ve fiziki belgelere ihtiyaç duyulmadan 

yapılmasına yönelik yürütülecek faaliyetlerdir 

Tapu ve Kadastro 

BiliĢim 

Altyapısının 

GeliĢtirilmesi 

Hizmetlerin hızlı ve kaliteli sunumlarını sağlamak ve 

kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için; merkez ve 

taĢra teĢkilatlarının biliĢim altyapısının modern hizmet 

standartlarına uygun bir Ģekilde sürekli 

iyileĢtirilmesinin sağlanmasına yönelik yürütülecek 

faaliyetlerdir. 

Tablo 19:   Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 
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a. Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş, İşlem ve Süreçler  

i. Tapu Hizmetleri 

Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını ve tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun 

olarak gerçekleĢtirilmesinin sağlanması amacıyla çözüm isteyen her alanda faaliyetler 

yürütülmekte ve gayrimenkulün ekonomiye kazandırılması için yoğun çaba sarf edilmektedir.  

Tapu müdürlüklerinde mülkiyete iliĢkin satıĢ, bağıĢ, ölünceye kadar bakma akdi, taksim, 

ipotek, irtifak hakkı tesisi, kat irtifakı kurulması, kat mülkiyeti kurulması vb. akitli iĢlemler ile 

mirasın intikali, ayırma (ifraz), birleĢtirme (tevhit), cins değiĢikliği, imar uygulamaları vb. 

akitsiz iĢlemler gerçekleĢtirilmekte, ayrıca vatandaĢlarımızın mahkeme, icra müdürlükleri ile 

tarım müdürlükleri baĢta olmak üzere birçok yatırımcı kurum ve kuruluĢun bilgi ve belge 

talepleri karĢılanmaktadır.  

Yatırım ortamının iyileĢtirilmesi çalıĢmalarında, uluslararası yatırımcılar tarafından referans 

kaynak olarak görülen "Dünya Bankası ĠĢ Ortamı 2020 Raporu"nda Türkiye’de 

gerçekleĢtirilen reformlar da açıklandı. Buna göre Türkiye, 190 ülke arasında  bir önceki 

yıla  göre genel sıralamada 10 basamak yükselerek 33. sırada, tapu kaydı baĢlığı 

sıralamasında ise bir önceki yıla göre 12 basamak yükselerek 27. sırada yer almıĢtır. 

Yıllar itibariyle iĢlem sayıları ve hizmet verdiğimiz vatandaĢ sayısı artmıĢ olmasına rağmen 

TKGM uyguladığı yeni teknolojik imkanlar ile her geçen gün daha kaliteli hizmet 

vermektedir. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen faaliyet ve projelere aĢağıda yer verilmiĢtir.  
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Web-Tapu Sistemi  

 

 

Web-Tapu sistemi, vatandaĢların, kurumların ve 

Ģirketlerin taĢınmazlarını internet ortamında takip 

edebildikleri ve yönetebildikleri bir sistemdir.  

Web-Tapu sistemi ile tapu müdürlüklerine 

gidilmeden internet üzerinden iĢlem baĢvurusu 

yapılmakta, gerekli belgeler tapu müdürlüklerine 

gönderilmekte, iĢlemin hangi aĢamada olduğu 

takip edilmekte ve harç ile döner sermaye bedelleri 

ödenebilmektedir.  

TaĢınmazların tapu kayıt ve konum bilgileri görüntülenebilmekte ve taĢınmazlara ait bilgilerin 

baĢkası tarafından incelenmesine iliĢkin yetki verilebilmektedir.  

Tapu müdürlüğüne gidilmeden daha önce vekâletname verilmiĢ olsa dahi, taĢınmazlarda 

iĢlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edilebilmekte veya kaldırılabilmektedir.  

Web-Tapu sistemi ile yapılan tüm bu iĢlemlerden SMS yolu ile iĢlem sahiplerine gerekli 

bilgilendirme yapılabilmekte, böylelikle iĢlemlerin internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir 

bir Ģekilde son aĢamaya kadar getirilmesi sağlanabilmektedir.  

TaĢınmazı olmayan vatandaĢlarımız, taĢınmazın olmadığına iliĢkin belgeye sistem üzerinden 

ulaĢabilmekte ve tarafı olacağı tapu iĢlemlerinde malikin yetki vermesi durumunda taĢınmazı 

inceleme ve tapu müdürlüğüne baĢvuru yapma yetkisine sahip olabilmektedir.  

Web-Tapu sistemi ile toplamda 47 adet iĢlem baĢvurusu yapılarak iĢlem en son aĢamaya 

kadar getirilebilmektedir.  

Web-Tapu sistemi akıllı telefonların tarayıcılarında mobil versiyon ile uyumlu bir Ģekilde 

çalıĢmaktadır. Web Tapu uygulaması çok yakın bir zamanda Android/IOS tabanlı cihazlara 

indirilebilecek bir uygulama olarak da hizmet verecektir. Sistemin kurum, değerleme, Ģirket, 

emlakçı ve ALO 181 portalları hizmete girmiĢtir. Proje kapsamında geliĢtirilen portallar 

Web-Tapu ile taĢınmazınızı evinizden, iĢinizden dilediğiniz her yerden yönetin. 
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aracılığıyla özel/tüzel kiĢilerin taĢınmazlarını yönetmesi ve gerekli baĢvuruları yapabilmesi, 

değerlemecilerin iĢlem yapacakları taĢınmazın tapu kaydı ve mimari projelerini 

inceleyebilmesi, emlakçıların maliklerden aldıkları yetki doğrultusunda tapu iĢlemlerine 

aracılık edebilmesi sağlanarak iĢ ve iĢlemler kolaylaĢtırılmıĢtır.  

Bu kapsamda; 

 VatandaĢ ve ġirket Portalı yeni ara yüzü ile birlikte 02.08.2019 tarihinde kullanıma 

açılmıĢtır.  

 ALO 181 Portalı 2020 son çeyrek itibariyle kullanıma açılmıĢtır. 

 Değerlemeci Portalı ve Kurum Portalı kullanıma açılmıĢ durumdadır.  

 Kurum portalında 31/12/2020 tarihi itibari ile 1.516 adet kamu kurumu 

yetkilendirilmiĢtir.      

 Kurum portalı yetkilendirme çalıĢmaları devam etmektedir.  

 E-tahsilat sisteminin web tapu sistemine entegre edilmesi tamamlanmıĢtır.  

 Ücretli tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği belgesi Ocak 2020 itibariyle 

sistem üzerinden alınabilmektedir. 

E-Ġpotek Uygulamasının YaygınlaĢtırılması  

 

 

Kurumumuzca bürokrasinin azaltılması, iĢ ve 

iĢlemlerin kolaylaĢtırılması amacı ile hizmete 

alınan elektronik geliĢmelerden biri de e-ipotek 

uygulamasıdır. Proje ile vatandaĢlarımızın ve 

Ģirketlerimizin ipotek iĢlemlerinin tamamen 

elektronik ortamda yapılması sağlanarak, krediye 

ulaĢım hızlandırılmıĢ ve ekonomik hayata önemli 

katkılar sağlanmıĢtır.  

Kurumumuz ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, ĠĢ Bankası, Halk Bankası, 

Emlak Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, 

Denizbank, ġekerBank, Alternatif Bank, Fiba Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Qnb Finans 

Elektronik ipotek ile iĢlemler daha hızlı ve güvenli bir Ģekilde sonuçlandırılarak 

zaman ve operasyon maliyetleri minimize edilmiĢtir. 
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Bankası, Oyak ve Kuveyt Türk Bankası arasında ipotek tesis, terkin ve değiĢiklik iĢlemlerinin 

elektronik ortamda yapılmasına yönelik protokol imzalanarak uygulama baĢlatılmıĢtır.  

Bu sayede ipotek iĢlemlerindeki maliyetler düĢürülmüĢ, buradan sağlanan personel tasarrufu 

ile vatandaĢlarımıza tapu iĢlemlerinde daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkânı 

sağlanmıĢtır. 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 500.903 adet satıĢ-ipotek, 

218.332 adet ipotek iĢlemi elektronik ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplam 1.752.856 adet 

ipotek iĢleminden 719.235’i elektronik ortamda yapılmıĢ olup, toplam ipotek iĢleminin %41’i 

bu sistemden gerçekleĢmiĢtir.  

E- Ġpotek Terkini Uygulaması  

 

 

 

E-ipotek terkini, bankaların gayrimenkul 

rehinini kaldırmasında kullandıkları Genel 

Müdürlüğümüzün önemli e-uygulamalarından 

biridir. Uygulama ile tüm tapu 

müdürlüklerimizde ipotek terkin iĢlemlerinin 

ilgili bankalar tarafından elektronik ortamda 

yapılması sağlanmıĢ olup, ipotek terkin 

iĢlemine yönelik sahtecilik giriĢimlerinin 

engellenmesi, iĢlemlerin daha hızlı ve güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır.  

Sistem geliĢtirme çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, bankaların kullanımına açılmıĢtır. Günlük 

ortalama 2000-3000 adet e-ipotek terkin iĢlemi bankalar tarafından yevmiye alınmak sureti ile 

tamamlanmaktadır. 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında toplam 593.968 adet ipotek 

terkini iĢlemi elektronik ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

 

Elektronik terkin ile iĢlemler daha hızlı ve güvenli bir Ģekilde sonuçlandırılarak 

zaman ve operasyon maliyetleri minimize edilmiĢtir. 
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E-Haciz Uygulamaları 

 

 

 

E-haciz uygulaması ile mahkemeler, icra müdürlükleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer 

kamu kurumlarınca talep edilen Ģerh, beyan (haciz, satıĢ Ģerhi vs.) tesis, terkin ve tadil 

edilmesinin, Kanunlar ile yetkilendirilmiĢ merciler tarafından (motorlu taĢıtların haczinde 

uygulanan modelde olduğu gibi) elektronik ortamda yapılması sağlanarak hem 

vatandaĢlarımız hem de ilgili kuruluĢların gereksiz yazıĢma yapmalarının önüne 

geçilmektedir.  

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı (GĠB), TMSF ve SGK ve Ticaret Bakanlığı ile 

konuya iliĢkin iĢ birliği protokolleri imzalanmıĢtır. 

E-haciz ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan web servisleri, 

yazılım, entegrasyon ve test iĢlemleri tamamlanmıĢ olup, ilk e-haciz uygulaması 14.01.2019 

tarihinde Sincan Batı Adliyesinde baĢlatılmıĢ ve uygulama 15.05.2019 tarihinden itibaren 

ülke çapında yaygınlaĢtırılmıĢtır.  

Adalet Bakanlığı ile yapılan çalıĢmalar tamamlanarak 15.05.2019 tarihinde elektronik 

ortamda haciz tesisi ve terkini iĢlemleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Günlük ortalama 18.000 adet 

haciz iĢlemi sisteme taĢınarak elektronik ortamda yapılmaktadır.  

GĠB, SGK ve TMSF ile yapılan test çalıĢmaları baĢarı ile tamamlanmıĢ, gerçek ortamda haciz 

tesisi/terkini çalıĢmaları 2020 yılı sonu itibarı ile baĢlatılmıĢtır.  

Ayrıca iĢlem kapasitesi düĢük olan Kurumların sisteme entegre edilmesi için web-tapu 

sistemine e-haciz projesi entegre edilmiĢtir. Belediyeler sistemin en yaygın kullanıcılarıdır. 

2020 yılında toplam 3.737.827 adet haciz tesisi, 873.582 adet haciz terkini Adalet Bakanlığı 

tarafından, 8.040 adet haciz tesisi 310 adet haciz terkini SGK tarafından, 13985 kamu haczi 

tesisi, 360 adet kamu haczi terkini GĠB tarafından, 528 adet tesis, 41 adet terkin TMSF 

tarafından yapılmıĢtır. Kurum ve iĢlem ayrımı olmaksızın toplam 4.823.417 adet iĢlem 

elektronik ortamda tamamlanmıĢtır.   

 

 

 

 

 

Elektronik haciz uygulaması ile kamu kurum ve kuruluĢlarının haciz tesisi ve terkini 

iĢlemleri bürokratik süreçlerden arındırılarak daha hızlı ve güvenli bir Ģekilde 

yapılmaktadır. 
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Yetki Alanı DıĢı Tapu ĠĢlemleri 

 

 

 

 

 

 

Uygulama ile tapu iĢlemleri için taĢınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünde iĢlem 

gerçekleĢtirme mecburiyeti ortadan kaldırılarak herhangi bir tapu müdürlüğünden 

vatandaĢlarımıza iĢlem yaptırma kolaylığı sağlanmaktadır.  

Ayrıca yurtdıĢı temsilciliklerinin göreve baĢlamasıyla (Almanya/Berlin temsilciliği) yurt 

dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın talepleri de karĢılanmaktadır. 

Böylece iĢlem sahiplerinin tapu iĢlemleri için taĢınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne 

müracaat Ģartı ortadan kaldırılarak zaman kayıplarının önüne geçilmekte, hizmette etkinlik ve 

verimlilik sağlanmaktadır. 

Tapu Senetlerinin Yenilenmesi 

 

 

 

Günümüzün getirdiği teknolojik olanaklar 

ile bazı bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve 

yeni bilgilerin eklenmesi amacıyla tapu 

senetlerinde tasarımdan içeriğe kapsamlı 

bir değiĢikliğe gidilmiĢtir.  

Gücünü tarihinden alan kurumumuzun 

köklülüğünü sembolize etmek için 8 KöĢeli 

Selçuklu Yıldızı ve Selçuklu mimarisinin desenleri Türkiye Cumhuriyeti Tapu Senedinin 

tasarımına taĢınmıĢtır. Her bir köĢesi ayrı bir anlam taĢıyan (merhamet, Ģefkat, sabretmek, 

doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik, Ģükretmek) 8 köĢeli Selçuklu Yıldızı tapu 

senetlerinin arka planlarına yansıtılmıĢ, Selçuklu mimarisine ait motif ve bezemelere ise kenar 

süslemelerinde yer verilmiĢtir. Tapu iĢlemlerinin güvenliği ve konut sektörüne katkı amacıyla 

Tapu iĢlemleri taĢınmazın bulunduğu yer dıĢında herhangi bir tapu müdürlüğünden 

hızlı ve güvenli bir Ģekilde karĢılanabilmektedir. 

 

Tapu senetleri yenilenerek teknolojik yenilikler ve yeni bilgiler eklenmek suretiyle 

güncellenmiĢtir. 
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bağımsız bölümlerin mimari projelerdeki net ve brüt metrekarelerinin tapu senetlerinde 

gösterilmesi sağlanmıĢtır.  

Tapu Müdürlüklerinde iĢlem sonrası verilen tapu senedi ve tapu kayıt belgesinde taĢınmaza 

yönelik konum bilgisinin gösterilmesi amacı ile karekod akıllı tapu uygulamasına 

baĢlanılmıĢtır.  

Diğer Kurumlarla Yürütülen ÇalıĢmalar 

Ticaret Bakanlığı ile Yapılan Çalışmalar 

Ticaret Bakanlığı ile MERSĠS entegrasyonu sağlanmıĢ olup, tapu müdürlüklerince 

kullanılmaktadır. Yapılan mevzuat değiĢiklikleri ile elektronik ortamda üretilen yetki 

belgelerinin kullanılması sağlanarak imza sirküleri kaldırılmıĢ ve tapu iĢlemleri 

hızlandırılmıĢtır. 

Noter Bilgi Sistemi Entegrasyonu ile Vekâlet, Mirasçılık Belgesi vb. Belge Teyidi  

Konu hakkında Noterler Birliği ile iĢ birliği protokolü imzalanmıĢ olup, uygulamanın teknik 

çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Noterler tarafından düzenlenen vekâletname ve azillerin 

elektronik ortamda görülebilmesi suretiyle tapu iĢlemlerindeki sahteciliklerin önlenmesi ve 

iĢlem süreçlerinin kısaltılması hedeflenmiĢtir. 3 Ocak 2019 tarihi itibariyle noterliklerce 

verilen vekâletnamelerin, TAKBĠS üzerinden teyit edilmesi ve azil kontrolü yapılması 

uygulaması hayata geçirilmiĢtir.  

Tapu Müdürlükleri azil ve istifa iĢlemlerini elektronik ortamda teyit edebilmektedir. 

CumhurbaĢkanlığı Üçüncü 100 Günlük Eylem Planı kapsamında noterler tarafından 

düzenlenen mirasçılık belgelerinin Türkiye Noterler Birliği BiliĢim Sistemi (TNBBS) 

üzerinden paylaĢılması hususuna yönelik talebimiz Noterler Birliği tarafından uygun 

görülmüĢ olup, mirasçılık belgelerinin sistem üzerinden verilmesine yönelik çalıĢma devam 

etmektedir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yapılan Çalışmalar 

MERNĠS‟te 5 kriter ile kiĢi sorgulamasının yanı sıra, sorgu sonucunda birden fazla kiĢiye 

ulaĢılması durumunda bu kiĢilerin doğum tarihlerinin de sistemden paylaĢılması konusunda 

sistem entegrasyonu tamamlanmıĢ olup, tapu müdürlüklerinin kullanımına açılmıĢtır. Nüfus 

müdürlükleri ile yazıĢmalar sonlandırılmıĢtır.  
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Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Entegrasyonu  

Ülkemizde bulunan mevcut ve satıĢa hazır yapı stokunun belirlenmesi amacıyla Konut 

Piyasası Takip Sistemi kurulması çalıĢmalarına baĢlanılması projesi hayata geçirilmiĢtir.  

ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde tutulmakta olan Merkezi Nüfus Ġdare Sistemi’nde (MERNĠS) 

kayıt altına alınan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) projesi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 

tutulmakta olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSĠS) kayıt altına alınan ticari 

iĢletmelere ait iĢ yerlerinin adres bilgileri temin edilerek sisteme entegre edilmiĢtir.  

Elde edilen sonuçların teyit edilebilmesi amacıyla TÜĠK ile ortak bir toplantı düzenlenerek 

nihaî veriler kontrol edilmiĢtir. Ticaret Bakanlığı verilerinde adres bilgisi bulunan iĢletmelerin 

yapı ruhsatı ya da iskân belgesi MAKS üzerinden kontrol edilerek sisteme dahil edilmiĢtir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yapılan Çalışmalar  

Proje ile tapu müdürlükleri ile il/ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin iĢlem yoğunluğunu 

azaltmak, iĢlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırıp sürekli kılmak, tapu-kadastro ve gıda 

tarım ve hayvancılık hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenli elektronik ortamda sunumu ile 

personelin iĢ yükünün azaltılmak suretiyle çalıĢan ve vatandaĢ memnuniyetinin sağlanması 

hedeflenmektedir.  

Yazılım çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile koordineli 

Ģekilde yaygınlaĢtırma çalıĢmaları devam etmektedir. ġubat 2021 yılı sonunda tüm 

Türkiye’de elektronik ortamda iĢlemlerin sonuçlanması hedeflenmektedir.  

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile Sistem Entegrasyonunun Geliştirilmesi  

YOĠKK çalıĢmaları kapsamında sadece poliçe numarası ile DASK poliçe bilgilerinin 

alınmasına yönelik teknik entegrasyon çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, Bilgi Teknolojileri 

Dairesi BaĢkanlığınca sistem güncelleme çalıĢmaları devam etmektedir.  
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Tapu ĠĢlemlerinde Emlak Beyan Değerlerinin Taraflardan Ġstenilmemesi 

Konuya iliĢkin idari düzenleme ĠçiĢleri Bakanlığının (Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü) 

26.01.2018 tarihli ve 2352 sayılı Genelgesi ile yapılmıĢ olup, taĢınmazların son emlak vergi 

beyanının her yıl tapu müdürlüklerine gönderilmesi talimatlandırılmıĢtır. 2021 yılında tüm 

müdürlüklerimizde uygulamaya geçilmesi çalıĢmaları yapılacaktır. 

Türkiye Tapu Müdürlüğü Projesi 

Proje ile tapu müdürlüklerinde günlük iĢlemlerin müdürlük kapasitesini aĢan kısmının 

Türkiye Tapu Müdürlüğü adında organize edilen ve TAKBĠS üzerinden 

yönetilen/yönlendirilen sistem ile, uygun olan (iĢlem yoğunluğu az olan) personele havale 

edilerek iĢlemlerin zamanında tamamlanmasının sağlanması hedeflenmektedir. ÇalıĢmanın 

baĢlayabilmesi için; “e-arşiv projesi ile gerekli olan TAKBİS–ERP entegrasyonu, TAKBİS 

başvuru ekranı, başvurunun değerlendirilmesi ve havalesi, Türkiye Tapu Müdürlüğü 

personeli tarafından hazırlanan işlemlerin yeniden havalesi ile kontrolü ve TAKBİS işlem 

güvenlik önlemleri ve işlem iade süreçlerine yönelik yazılımların tamamlanması” 

gerekmektedir.  

Proje kapsamında, öncelikli olarak tapu ve kadastro verilerinin elektronik sicile geçiĢinin (e-

arĢiv) tamamlanması gerekmekte olup, bu kapsamda;  

 Tapu müdürlüklerindeki iĢlem belgelerinin ayıklanması, tasniflenmesi, dosyalanması 

çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ olup, Bölge Müdürlüklerinden 4 ayda bir gelen bilgilere 

göre tapu arĢiv belgelerinin %40’ının ayıklama ve tasnifi sağlanarak 2021 yılı sonu 

itibarıyla tamamının elektronik ortama aktarılması planlanmaktadır. Resmi senetlerin 

müdürlük imkânları ile taranmasına yönelik talimat birimlerimize gönderilmiĢtir. 

Ayrıca Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Hatay ve ġanlıurfa Bölge Müdürlüklerine hizmet alımı 

yöntemi kullanılarak elektronik ortama aktarma konusunda yetki verilmiĢtir.   

 2020 yılı sonuna kadar, 1.5 milyon mimari proje ve 1.2 milyar sayfa tapu arĢiv belgesi 

dijitalleĢtirilerek, tapu müdürlüklerimizin tamamında e-arĢiv çalıĢmalarının 

tamamlanması için gerekli kapasite sağlanmıĢtır. Özellikle 3B kadastro çalıĢmaları 

kapsamında belirlenen bölgelerde mimari proje tarama ve elektronik ortama 

aktarılması çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 

 Tapu sicilindeki hisse hatalarının düzeltilmesi kapsamında, 2020 Aralık ayı sonu 

itibariyle de 31.273’e gerilemiĢtir. 
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ii. Kadastro Hizmetleri 

Kadastro hizmetleri kalkınmanın temelini ve tüm projelerin altlığını oluĢturmaktadır. Ülke 

genelinde ilk tesis kadastrosu çalıĢmasının tamamlanması; mülkiyetin belirlenmesini 

sağlayarak, ihtilafların giderilmesi, devlete ve vatandaĢa ait gayrimenkul envanterlerinin elde 

edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleĢme, yatırım ortamının iyileĢtirilmesi, 

AB sürecinde iĢleyen bir arazi kayıt sisteminin oluĢturulması, e-devletin mekânsal bilgi 

sistemleri altlığının oluĢturulması çalıĢmalarına katkı sağlamıĢtır. 

Kadastro hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasının ve kadastro iĢlemlerinin mevzuata 

uygun olarak gerçekleĢtirilmesinin sağlanması amacıyla gerçekleĢtirilen faaliyet  ve projelere 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

1960-Köyde Kadastro Çalışmaları 

Kadastronun Tamamlanması Projesi 

Ülke genelinde 80 yılda (2003 yılına kadar) toplam 52.049 birimden 38.783 birimin kadastro 

çalıĢmaları yapılmıĢken, 2003 yılından sonra 12.966 birimde (yaklaĢık 15 milyon parsel) 

kadastro çalıĢmaları bitirilmiĢtir. 

Güvenlik, mülkiyet, orman, sınır, kan davası, çam fıstığı, mera, sit alanı, birimin boĢ olması 

gibi nedenlerle kadastrosu yapılamayan toplam 316 birimden; 13 birimde (11.227 parsel) tesis 

kadastrosu çalıĢmaları 2020 yılı içerisinde tamamlanmıĢ olup, 68 birimde ise çalıĢmalar 

devam etmektedir. 
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Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF) 

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF)’nın amacı,  

 Kadastro haritalarının dijital kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere 

yenilenmesi ve güncellenmesi, 

 Dijital tapu ve kadastro bilgilerinin kamu ve özel kuruluĢlar tarafından eriĢilmesinin 

sağlanması, 

 Tapu ve kadastro müdürlüklerindeki müĢteri hizmetlerinin ve TKGM’deki insan 

kaynaklarının geliĢtirilmesi,    

 Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine en iyi uluslararası uygulamaları getirmek 

için politika geliĢtirilmesi olarak tanımlanmıĢ olan proje bileĢenleri vasıtasıyla tapu ve 

kadastro hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırılmasıdır.  

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF) kapsamında Dünya 

Bankası kaynakları ile 4.499 birimde 4.003.506 parselin ihalesi yapılmıĢ, 2.751.520 parselin 

çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, 1.251.986 parselde çalıĢmalar devam etmektedir. 

SayısallaĢtırma çalıĢmaları kapsamında 2.818 birimde 2.969.971 parselin ihalesi yapılmıĢ, 

1.582.263 parselin çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, 1.387.708 parsellerde çalıĢmalar devam 

etmektedir. 

Kadastro Güncelleme ve SayısallaĢtırma ÇalıĢmaları 

GeçmiĢ yıllarda teknik yetersizlikler sebebi ile teknik hatalar barındıran kadastro haritalarının 

yenilenmesi iĢlemi hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, 

 Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 762 birim 1.012.976 parseli 

kapsayan 26 Grupta kadastro güncelleme ihalesi tamamlanmıĢ olup, çalıĢmalar devam 

etmektedir. 

 TKMP-EF Kapsamında 2.233 birim 1.666.848 parseli kapsayan 37 grupta Kadastro 

Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi ihalesi yapılmıĢ, sözleĢmeleri imzalanarak 

çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. 

 TKMP-EF Kapsamında 994 birim 1.221.012 parseli kapsayan 31 grupta Kadastro 

Harita SayısallaĢtırılması ihalesi yapılmıĢ, sözleĢmeleri imzalanarak çalıĢmalara 

baĢlanılmıĢtır. 



 

 

 

 

Say
fa7

1
 

 Hizmet ihalesi kapsamında; 3 paket 27 birim 23.524 parselde Kadastro Güncelleme, 1 

paket 5 birim 5.421 parselde, Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması, 3 paket 36 

birim 25.180 parselde tesis kadastrosu, 4 paket 250 birim 11.401,96 hektar alanda 

tescil harici alanların tescili, 2 paket 18 birim 21.708 parselde KKTC’de kadastro 

yenileme iĢlerinin ihaleleri yapılarak çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. 

 Sultanbeyli belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 7143 sayılı kanunun geçici 1. 

Maddesi kapsamında 18.537 parseli kapsayan çalıĢmalar 2020 yılı içerisinde 

tamamlanmıĢtır. 

Kadastro verilerinin kesinleĢtirilmesi kapsamında yıllara göre yapılan güncelleme (yenileme 

ve sayısallaĢtırma) çalıĢmaları ile tamamlanarak tapuya tescil edilen parsel sayılarına 

aĢağıdaki grafikte yer verilmiĢtir. 

 

Şekil 7: Tapuya Tescil Edilen Parsel Sayısı 

Tescil Harici Alanların Kadastrosunun Yapılması 

Tescil harici alanların belirlenerek kadastrosunun yapılması ve ülke ekonomisine 

kazandırılması çalıĢmalarında tescil harici alanların envanteri çıkartılmıĢ olup, kadastro 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda; 

 Konya ili genelinde tescil harici alanlara yönelik çalıĢmaları sonuçlandırılan 27.931 

parsel 87.352,48 hektar alanın tescil iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 Çorum ili genelinde 25.595 parsel 84.764,26 hektar alanda çalıĢmalar 

sonuçlandırılarak tescil iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 KırĢehir ili genelinde 13.287 parsel 28.209,02 hektar alanda çalıĢmalar     

sonuçlandırılarak tescil iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 
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 Kastamonu ili genelinde 1.428 parsel 5.574,27 hektar alanda çalıĢmalar 

sonuçlandırılarak tescil iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

 Muğla illerinde 4.951,40 hektar alanda baĢlanılan çalıĢmalarda 2.120,52 hektar alanda 

çalıĢmalar sonuçlandırılmıĢ, geri kalan alanlarda çalıĢmalar devam etmektedir. 

 Antalya 25.621,51 hektar alanda baĢlanılan çalıĢmalarda 11.849,76 hektar alanda 

çalıĢmalar sonuçlandırılmıĢ, geri kalan alanlarda çalıĢmalar devam etmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kadastro Yenileme ÇalıĢmaları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile GerçekleĢtirilen Protokol Çerçevesinde yapılan 

Kadastro Yenileme Projesi kapsamında 3. Etapta 3 grup (11, 12 ve 13. grup) halinde 2017 

yılında ihale yapılmıĢtır. 2020 yılı sonu itibari ile bu ihale gruplarında çalıĢmalar 

tamamlanmıĢ olup, 121 birimde toplam 226.239 parselin tescil iĢlemleri yapılmıĢtır. 

2020 yılı içerisinde 18 birimde (20.708 parsel) 14. ve 15. Grup olarak ihale yapılmıĢ ve 

sözleĢme imzalanarak çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.  

Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSĠS)  

Sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan “cad” tabanlı 

verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eĢleĢtirilmesi ve bu bilgilere 

ihtiyaç duyan paydaĢ kurum, kuruluĢ ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita 

servisleri aracılığıyla paylaĢılması, e-devlet kapısı üzerinden vatandaĢlara sunulması amacıyla 

hazırlanmıĢ açık kaynaklı bir uygulamadır. 

Tapu verileri ile grafik verilerin entegrasyonu çalıĢmaları 2011 yılında baĢlatılmıĢ olup,  

günümüze kadar 58.120.813 kadastro parseli entegre edilmiĢtir. 
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Kadastro Ölçümlerinde Yeni Teknolojilerin Kullanılması 

Kadastro Dairesi ve Harita Dairesi BaĢkanlığının ortak çalıĢma ile yapmıĢ olduğu ve 

hazırladığı kadastro detay ölçümlerinde LĠDAR ve ĠHA kullanım ve kontrol standartları 

yayınlandı. Bu kapsamda 2019 yılında fotoğrametrik yöntem talimatı yayınlanmıĢ ve 2020 

yılında ihalelerde kullanılmaya devam edilmiĢtir. 

 

Lisanslı Harita ve Kadastro Büro (LĠHKAB) Faaliyetleri:  

Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu olmayan yerlerde yetkilendirme yapılmak suretiyle 63 

ilde talebe bağlı tüm iĢlemlerin 224 adet lisanslı büro tarafından yerine getirilmesi 

sağlanmıĢtır. 2020 yılı içerisinde Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarında Türkiye genelinde 

283.243 iĢlem yapılmıĢtır. 

Parsel Sorgu  

Kurumumuz “parselsorgu.tkgm.gov.tr” web sayfası uygulaması üzerinden; il, ilçe, 

mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri ile taĢınmazın yüzölçümü, niteliği, mevkii, pafta 

numarası, parsel köĢe koordinat bilgileri ve görsel konumu harita üzerinde görülebilmektedir.  

Google Play ve Apple Store üzerinden Eylül 2015 itibariyle parsel sorgulama hizmeti mobil 

uygulama olarak da vatandaĢlarımızın hizmetine sunulmuĢtur.  

Ayrıca vatandaĢlarımıza parsel sorgulama uygulaması ile web üzerinden, mobil parsel 

sorgulama ile cep telefonlarından parsele ait temel verilerin herhangi bir kısıt olmaksızın 

ulaĢımı sağlanırken, e–devlet üzerinden kendi adlarına kayıtlı taĢınmazları sorgulama imkanı 

getirilmiĢtir.  

Dünyanın her yerinden ve günlük 2.5 milyonun üzerinde sorgu gerçekleĢmektedir. 
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iii. Taşinmaz Değerleme Faaliyetleri 

TaĢınmaz faaliyetleri ve inĢaat sektörü, Türkiye‟de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yaklaĢık 

%16‟sını oluĢturmaktadır. TaĢınmazların ekonomik büyüklüğünün temel göstergesi olan 

taĢınmaz değerlerinin gerçeği yansıtır bir Ģekilde kayıt edilmesi ve güncelliğinin sağlanması, 

değer değiĢimlerinin izlenmesi, değer haritalarının oluĢturulması, piyasa analizlerinin 

yapılması ve raporlanması, kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele edilmesine destek olunması, 

yerli/yabancı yatırımcılar için cazibesinin artırılması ve ilgili mercilerin karar süreçlerinin 

desteklenmesi bakımından büyük öneme sahiptir.  

Ülkemizde, kamusal amaçlar için ihtiyaç duyulan taĢınmaz değerleme faaliyetleri için 

uluslararası standartlara uygun düzenlemeler ve sorumlu merkezi kamu idaresi mevcut 

değildir. Bu nedenle, farklı kurumlar tarafından yapılan çalıĢmalar arasında büyük farklılıklar 

ortaya çıkabilmekte, çeĢitli amaçlarla yapılan değerleme çalıĢmalarının sonuçları merkezi 

olarak izlenememekte, dolayısıyla baĢta vergi ve harç kaybı olmak üzere kamunun birçok 

alanda zarar görmesi sonucu doğmaktadır.  

Ülke genelinde taĢınmazların değerinin tespit edilebilmesi, böylelikle taĢınmazlardan alınan 

vergi ve harç kayıplarının azaltılması baĢta olmak üzere, değer haritalarının ve taĢınmaz fiyat 

endekslerinin üretilmesi, toplulaĢtırma, kamulaĢtırma gibi çalıĢmalara altlık oluĢturması gibi 

amaçlarla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde TaĢınmaz Değerleme Dairesi 

BaĢkanlığı tarafından bir değer bilgi bankası oluĢturularak “Toplu Değerleme Sistemi” 

kurulması hedeflenmektedir.  

Kurulacak değer bilgi bankası ve toplu değerleme sistemi sayesinde, uluslararası standartlara 

ve bilimsel normlara uygun bir Ģekilde, taĢınmazların değerleri toplu değerleme yöntemleriyle 

belirlenecek, çeĢitli ölçeklerde değer haritaları üretilecek ve güncelliğinin korunması 

sağlanacaktır. Bu doğrultuda, veri tanımlarının yapılması ve standartların geliĢtirilmesiyle, 

değerleme çalıĢmalarında kullanılan veri ve yöntemlerde tutarlı bir anlayıĢ ve algının 

oluĢması sağlanacaktır. TaĢınmaz değerleme, taĢınmaz idaresi ve yönetimi gibi konularda 

ihtiyaç analizlerinin yapılması, politikaların geliĢtirilmesi ile karar süreçlerinin 

desteklenmesine yön verecek ve/veya katkı sağlayacak çalıĢmalar yapılması, raporlar ve 

istatistiklerin yayınlanması, uluslararası geliĢmeler ve iyi uygulamalar takip edilerek sistemin 

güncelliğinin korunması ve ülkemiz insan kaynağı ve iĢ kapasitesinin artırılmasına katkı 

sağlanması öncelikler arasında tutulacaktır.  
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Böylece, hem Türkiye için önemli kazanımlar elde edilmesi hem de çevre ülkelerle bilgi 

paylaĢımının sağlanması ve ortak çalıĢmalar yürütülmesi beklenen ve hedeflenen çıktılar 

arasındadır. 

TaĢınmaz Değerleme Sistemi  

TaĢınmaz Değerleme Dairesi BaĢkanlığının 

01/03/2020 tarihinde baĢlayıp 31/12/2023 

yılında tamamlanması planlanan "TaĢınmaz 

Değerleme Veri Modeli ve Veri Yönetim 

Sisteminin Kurulması”na yönelik eylemi 

bulunmaktadır. Söz konusu eylem ile 

TaĢınmaz Değerleme Sisteminin kurularak 

tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek 

değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak 

altyapının oluĢturulması amaçlanmaktadır.  

Bu itibarla, Dünya Bankası Finansmanlı TKMP-EF kapsamında danıĢmanlık hizmet alımına 

yönelik olarak iĢ tanımı hazırlanmıĢ, Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite Bazlı 

DanıĢman Seçimi (CQS) yöntemi uyarınca yapılan ihalenin ilanı 26/07/2020 tarihinde 

Türkiye Gazetesi'nde, 29/07/2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete'de ve 27/07/2020 

tarihinde kurumumuzun web sitesinin "Ġhaleler" bölümünde yayınlanarak ihale süreci 

baĢlatılmıĢtır. Ancak, ihale sürecinin devamı aĢamasında yapılan değerlendirmelerde; ''mevcut 

veri kalitesi ve standartlarının beklenen hedeflere ulaĢmak açısından yeterli olmadığı 

anlaĢılmıĢ" olduğundan alınan kararla ihale iptal edilmiĢtir. Bununla birlikte söz konusu 

verilerin iyileĢtirmesine yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz ilgili Daire BaĢkanlıklarınca 

halen Amasya, KırĢehir ve Bartın illerinde "Kadastro Altlıklarının ve 3B ġehir Modellerinin 

Entegrasyonu" ve "Elektronik Tapu ve Kadastro Uygulama Projesi" baĢlatılmıĢ olup; her iki 

projeden elde edilen bulgulara göre ilerleyen süreçte "TaĢınmaz Değerleme Veri Modeli ve 

Veri Yönetim Sisteminin Kurulması" na yönelik projenin tekrar hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır. 
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iv. Harita ve Harita Bilgileri Üretim Hizmetleri 

Ülke koordinat sisteminde ve memleketin topoğrafik haritasına dayalı olarak, taĢınmaz 

malların sınırlarını tespit etmek amacı ile Mekânsal Bilgi Sistemlerinin altlığını oluĢturacak 

harita ve harita bilgisini üretmek amacıyla aĢağıda belirtilen faaliyet ve projeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Üç Boyutlu ġehir Modelleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler: 

 Genel Müdürlüğümüz ile Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğü (CBSGM) arasında yapılan 

Yüksek Çözünürlüklü Coğrafi Görüntü Altlığı 

Üretimine Yönelik EĢgüdüm Protokolü kapsamında 

40.000 km2 kentsel alanda üretilecek olan 3 

Boyutlu ġehir Modelleri ile Genel Müdürlüğümüz 

ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığının, diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarının ihtiyaçları karĢılanacaktır. 

“3 Boyutlu ġehir Modellerinin ve 3 Boyutlu 

Kadastro Altlıklarının OluĢturulması” projesi kapsamında 2019-2020 yıllarında 7 paketlik 

5.575 km2 meskun alanda projenin tüm üretim aĢamalarının Harita Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından kontrolü gerçekleĢtirilmiĢ ve 2020 yılı son döneminde 7 paketlik iĢin teslim 

aĢamasına gelinmiĢtir.  

Bu kapsamda Dijital Surface Model (DSM), Dijital Terrain Model (DTM), Ortofoto binaların 

vektörel modelleri ve kaplama çalıĢmaları devam etmektedir. 2021 yılında bu 7 paket, 3 

Boyutlu ġehir Modelleri projesinin TAKBĠS Entegrasyonu ile tamamlanacaktır.  

Bu kapsamda;   

 “3 Boyutlu ġehir Modellerinin ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının OluĢturulması” 

projesi, 2021 yılında sürdürülmek üzere 8 paketlik 16.980 adet 1/1000 ölçekli pafta ve 

366.589 adet mimari projeyi içeren 6.452 km2 meskun alanda ihale süreci 

tamamlanmıĢ olup, ihale kapsamında 90.554 nadir, 362.216 oblik hava fotoğrafı 

proses edilmiĢtir. Hava fotoğrafları ilgili yüklenici firmalara teslim edilmiĢtir.   

 21 il merkezi 6.500 km2 alanda 8 kısım iĢin üretimi ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleĢtirilerek iĢlerin yılsonunda bitirilmesi hedeflenmektedir.   
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 Proje kapsamında üretimi gerçekleĢtirilen 3 boyutlu bina modelleri ve diğer 

fotogrametrik verilerin, internet ortamında servisler aracılığı ile sunulması 

sağlanacaktır. 

Jeodezik Ağ Projesi  

Kurumumuz faaliyetlerinin (Kadastro, yenileme, 2-B vb. iĢlemlerin) gerçekleĢmesi 

aĢamasında, ihtiyaç duyulan yer kontrol noktası değerleri, dönüĢüm parametreleri ve yüzey 

ağı parameterleri ihtiyacının karĢılanması, hizmet alımı ile yapılan ortofoto harita 

üretimlerinde yer kontrol noktalarının tesis, hava iĢareti, ölçü ve hesaplarının kontrolü bu 

proje kapsamında gerçekleĢtirilmektedir.  

Jeodezik ağ projesi kapsamında 2020 yılında aĢağıda belirtilen faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir: 

 3B ġehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının OluĢturulması Projesi 

(Hatay, Mardin, Diyarbakır Manisa, Adana, Mersin, Muğla, Bursa, Sakarya, Kocaeli, 

Kayseri, Van, Ağrı, Samsun, Malatya, Ordu, Giresun Trabzon ve Rize illeri) Jeodezik 

çalıĢmaları kapsamında; Yer Kontrol Noktaları (YKN) ve Hava ĠĢaretlerinin tesis, 

ölçü ve hesap kontrolleri yapılarak 19 ilde toplam 1.205 adet C3 Derece YKN 

üretilmiĢtir. GNSS değerlendirme ve dengeleme hesapları ile Helmert Ortometrik 

Yükseklik Hesabı kontrolleri sonucu rapor ve onaylı koordinatları, iĢin yüklenicisine 

ve BaĢkanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmiĢtir.  

 3B ġehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının OluĢturulması Projesi 

Jeodezik ÇalıĢmaları kapsamında; uçuĢu yapılan günlere ait GNSS/IMU verileri 

değerlendirilerek sonucunda elde edilen Resim Orta Noktası bilgileri ilgili birimlere 

gönderilmiĢtir.   

 3B ġehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının OluĢturulması ĠĢleri 

kapsamında; Ġller Bankası ile yapılan protokol gereği Sinop ili iĢi için, uçuĢ yapılan 

günlere ait GNSS/IMU verileri değerlendirilerek, sonucunda elde edilen Resim Orta 

Noktası bilgileri ilgili birimlere gönderilmiĢtir.   

 Harita Dairesi BaĢkanlığı tarafından uçuĢu gerçekleĢtirilen diğer özel sektör iĢ 

taleplerinde, uçuĢ yapılan günlere ait GNSS/IMU verileri değerlendirilerek sonucunda 

elde edilen Resim Orta Noktası dosya bilgileri ilgili birimlere gönderilmiĢtir.   
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TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif) Projesi 

Coğrafi konum bilgisini (koordinat) 

santimetre doğrulukta ve gerçek zamanda 

(RTK) belirlemek amacı ile TÜBĠTAK Kamu 

Ar-Ge projesi olarak kurulmuĢ olan, 

TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal Sabit GNSS 

Ağı-Aktif) Sistemi, ülkemiz ve KKTC 

geneline 158 adet sabit GNSS istasyonu ile 

Harita Dairesi BaĢkanlığı ve Harita Genel 

Müdürlüğünde olmak üzere 2 adet kontrol 

merkezinden oluĢmaktadır. 

TUSAGA-Aktif sistemi kapsamında 2020 yılında yapılan faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir.  

 TUSAGA-Aktif Sistemi Sabit GNSS Ġstasyonları Acil Bakım, Onarım ve TaĢıma ile 

444 Kullanıcı Destek Hattı Santrali Güncellemesi temin edilmiĢtir.   

 TUSAGA-Aktif Sisteminin, 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile 678 TKGM, 10.079 Özel 

Sektör, 1.628 Kamu KuruluĢu, 1.346 Belediye ve 317 Üniversite ve diğer Eğitim 

Kurumları olmak üzere toplam 14.048 kullanıcısı bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde 

sisteme 1.869 adet yeni kullanıcı kaydı yapılmıĢtır. 2019 yılına göre kullanıcı 

sayısındaki artıĢ oranı % 15 olarak gerçekleĢmiĢtir.   

 Kullanıcılara 444 4 677 (GNSS) hattından, SMS, e-posta ve sosyal medya ile destek 

hizmetleri verilmektedir. 

Ortofoto Harita Projesi  

Ülke ve toplum ihtiyaçları bakımından arazi ve yönetimi için bilgi sistemleri oluĢturulmasının 

temelini harita ve kadastro bilgileri oluĢturmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında mevcut 9 

adet dijital fotogrametrik sistem kullanılarak kadastro tesis, yenileme ve güncelleĢtirme 

çalıĢmaları için sayısal ortofoto üretimine devam edilmektedir.     

Harita Dairesi BaĢkanlığınca üretilen ortofoto haritalar, kadastro haritalarının yenilenmesi ve 

güncellenmesi çalıĢmalarında, yenileme öncesi ve süresince karar destek süreçleri ve 

yenileme sonrası doğruluk ve bütünlük kontrolleri ile yenilemenin yasal boyutuna altlık 
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oluĢturulması amacıyla kullanılmaktadır. Ortofoto Harita  projesi kapsamında 2020 yılında 

gerçekleĢtirilen faaliyetlere aĢağıda yer verilmiĢtir; 

 Kurumumuz tarafından, ülkemiz genelinde belirlenen yerleĢim alanlarında (il, ilçe ve 

mahalle) kadastro haritalarının dijital kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek 

Ģekilde yenilenmesi, güncellenmesi ve her türlü planlama, projelendirme ve konumsal 

uygulamalarda kullanılmak üzere 3B ġehir Modellerinin Üretimi ve 3 Boyutlu 

Kadastro Altlıklarının OluĢturulması iĢleri kapsamında ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol de dikkate alınarak 2020 yılında 8 kısım 

proje için ihaleler yapılmıĢtır. 8 kısımdan oluĢan ihale paketlerinin havadan görüntü 

alımları uçuĢ iĢleri Harita Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2020 yılı Mayıs ayında 

baĢlamıĢ ve Ekim ayında 33 birimden oluĢan ve 6.114 km²’lik alanda TC-TKG çağrı 

adlı uçağımız ile havadan görüntü alımları tamamlanmıĢtır.   

 Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılında talep ettiği 

Tokat Havalimanı Mania sahasını kapsayan 286 km² alanın havadan görüntü alımı 

TC-TKG çağrı adlı uçağımız ile tamamlanmıĢtır.   

 Kurumumuz ve Ġller Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde ve kurumumuz 

3B ġehir Modellerinin Üretimi ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının OluĢturulması 

iĢleri kapsamında planlanan Sinop Ģehir merkezini ayrıca Ġller Bankası talepleri 

doğrultusunda 2020 yılında 99 km
2
 alandan oluĢan sahanın havadan görüntü alımı TC-

TKG çağrı adlı uçağımız ile tamamlanmıĢtır.   

 “3 Boyutlu ġehir Modellerinin ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının OluĢturulması” 

projesi kapsamında, 2019-2020 yıllarında 7 paketlik 5.575 km
2
 meskun alanda 

projenin tüm üretim aĢamalarının, Harita Dairesi BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatı 

tarafından kontrolü gerçekleĢtirilmektedir. Bu kapsamda DSM, DTM, Ortofoto 

binaların vektörel modelleri ve kaplama çalıĢmaları devam etmektedir. Salgın hastalık 

sebebi ile pandemi sürecince üretim ve kontrol iĢlemleri aksamıĢ, asgari düzeyde 

çalıĢma performansı sebebi ile süre uzatımı yüklenici firmalara sağlanmıĢtır.   

 2020 yılı içerisinde “3 Boyutlu ġehir Modellerinin ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının 

OluĢturulması” projesi, 2021 yılında sürdürülmek üzere 8 paketlik 16.980 adet 1/1000 

ölçekli pafta ve 366.589 adet mimari projeyi içeren 6.452 km
2
 meskun alanda ihale 

süreci tamamlanmıĢ olup, ihale kapsamında 90.554 nadir, 362.216 oblik hava fotoğrafı 

proses edilmiĢtir.   
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 2019 yılında havadan görüntü alımı gerçekleĢtirilen Yozgat ili Çayıralan Ġlçesinde, 

yürütülmekte olan kadastro yenileme çalıĢmalarında fotogrametrik yöntemle kadastral 

detay üretimi ve ortofoto üretimi tamamlanmıĢtır.   

 2019 yılında havadan görüntü alımı gerçekleĢtirilen Adana Ġlinde yaklaĢık 500 adet 

1/1000 ölçekli paftalık alanda fotogrametrik yöntemle kadastral detay üretimi 

çalıĢmaları yüklenici marifetiyle devam etmektedir.   

 Bölge Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Harita Dairesi BaĢkanlığı birimleri ve 

özel sektörün yer kontrol noktaları, dönüĢüm parametreleri ve yüzey hesapları 

talepleri karĢılanmıĢtır.   

 Kurumlara ve muhtelif firmalara bedeli karĢılığı yer kontrol noktası koordinatı, 

dönüĢüm parametresi ve yüzey hesabı satıĢı yapılmıĢtır.  

 Bölge Müdürlükleri, mahkemeler, kurum ve kuruluĢlar, belediyeler ve Ģahıslara 

toplamda 9.356 adet hava fotoğrafıve ortofoto harita gönderilmiĢtir.  

 Harita Bilgi Bankasına kurum ve kuruluĢlar tarafından giriĢi yapılan toplam 258 adet 

metadata kontrol edilerek onaylanmıĢtır.   

 Harita Bilgi Bankasında 324 adet yeni kullanıcının, kullanıcı adı ile Ģifre giriĢleri ve 

Harita Bilgi Bankası metadata portalının web tabanlı yeni ara yüzünün yazılımı ve 

geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.   

 Dijital arĢiv çalıĢmaları kapsamında jeodezik belgelerin sınıflandırma ve 

önceliklendirme çalıĢmaları tamamlanarak evraklarının %50‟sinin (52.245 adet evrak) 

taranması iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Harita Bilgi Bankası Projesi  

Harita Bilgi Bankası ülke düzeyinde harita üretimi yapan ve yaptıran kurum ve kuruluĢlarca 

oluĢturulan haritalara ait bilgi belgelere iliĢkin meta verilerin üretici kurumlarca web 

üzerinden giriĢine, güncellenmesine ve internet üzerinden sunumuna ve bu sayede  mükerrer 

harita üretimi ile kaynak israfının önlenmesi hedefine yönelik geliĢtirilen bir mekensal bilgi 

sistemidir.  

Harita Bilgi Bankasında 07 Ocak 2021 tarihi itibari ile; 97 farklı kuruma ait 8.025 adet harita 

üretim alanına ait meta veri kayıtlı bulunmaktadır. 1.232 kullanıcı tarafından aktif  olarak 

kullanılmaktadır. 
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Harita Bilgi Bankası, yeni fonksiyon ve özellikleri ile kullanıcı dostu olarak yeniden 

tasarlanmıĢ ve metaveri servisleri de oluĢturulmuĢtur. 

v. Arşiv Hizmetleri 

Dünyada ve ülkemizde önemi giderek artan arĢivcilik konusundaki bilimsel geliĢmelerin ve 

teknolojik yeniliklerin ıĢığında, modern uygulamalar ile ülkemiz arĢivciliğine katkı 

sağlanmıĢtır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait sahip olduğumuz zengin kültür hazinelerinin daha uzun 

yıllar kullanılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve bunların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve 

sağlıklı bir Ģekilde ulaĢmasını sağlamak amacıyla, aĢağıda belirtilen faaliyet ve projeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

H.1257/M.1841 Tarihli Bezm-i Alem Valide                          

Sultan Vakfiyesi Altın Yaldız Süslemeli Defter 

 

Belge Restorasyonu ve Konservasyonu Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar 

Sağlıklı devlet idaresinin sağlıklı bir hafızaya sahip olmaktan geçtiğini ve bu hafızanın ise 

yazılı evrakın muhafazasına bağlı olduğunu idrak etmiĢ olan Osmanlı, köklü geleneklerinin de 

etkisiyle zengin bir arĢiv hazinesinin oluĢmasını ve bugünlere intikal etmesini sağlamıĢtır. 

Osmanlı’nın yazılı evraka ve bu evrakların muhafazasına, yani arĢive verdiği değeri ve önemi 

kullanılan malzemelerde de görmek mümkündür. BaĢkanlığımızda mevcut arĢiv 

dokümanlarının büyük bir kısmını Osmanlı’dan günümüze intikal eden bu zengin kültür 

hazineleri oluĢturmaktadır. 
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Bununla birlikte Cumhuriyetin kurulmasından itibaren günümüze kadar devam etmekte olan 

ve mülkiyete iliĢkin kayıtları ihtiva eden defter ve belgeler de ArĢiv Dairesi BaĢkanlığının 

arĢivinde muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen bu defter ve belgelerin sonraki nesillere 

aktarılabilmesi, özelliklerini kaybetmemesi için ciltlenmesi ve onarılması gerekmektedir. 

Bu itibarla ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulan Belge Restorasyon Atölyesi 2007 

yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. 2020 yılı içerisinde 5.429 belge restore 

edilmiĢtir. 

1998 yılında Bartın’da yaĢanan sel felaketinde hasar görmüĢ belgeler Bartın Tapu 

Müdürlüğü’nün talebiyle yerinde incelenmiĢ olup, gerekli raporlar yazılarak ArĢiv Dairesi 

BaĢkanlığı’nca 1966 yıllarına ait bu belgelerin restorasyon iĢlemleri tamamlanmıĢtır.  

 

Belgelerin Restorasyon Öncesi/Sonrası Görüntü 

Eski Yazılı Belgelerin Genel Müdürlük Merkez ArĢivine  Devri  

Bölge/Tapu Müdürlükleri arĢivlerinde bulunan eski yazılı defter ve belgelerin Genel 

Müdürlük Merkez arĢivinde toplanması çalıĢmaları Temmuz 2020 tarihi itibariyle Ġstanbul 

Bölge Müdürlüğü’nde yer alan Osmanlıca envanterinin devri iĢlemleri ile tamamlanmıĢtır. 

Tapu müdürlüklerinde bulunan ve süreç içerisinde mahallinden merkeze devredilen defterler 

oluĢturulan tasnif ekiplerince, defter ve klasörlerin sayımı, iç ve dıĢ tasniflerine uygun 

numaralandırma iĢlemi, etiketleme, listeleme ve arĢiv depolarında yerleĢtirme iĢlemleri 

sürdürülmektedir. Eski yazılı (Osmanlıca) belgelerin tasnif çalıĢması kapsamında dıĢ fihristin 
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tamamı (24.507 adet) ve iç fihrist (6.500 adet) tasnifi gerçekleĢmiĢtir. Defterlerin detaylı iç 

tasnifi ile evrak-ı müsbitelerin tasnif çalıĢmalarına devam edilmektedir. 

Hem merkez arĢivinde bulunan hem de taĢra birimlerinden devir olan arĢiv belgelerinden 

yıpranmıĢ, zarar görmüĢ olanların restorasyonları yapılmakta olup, her yıl ortalama 6.000 

belge sayfanın restorasyonun tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

Arşivimizden Mühür Örnekleri               Bezm-i Alem Valide Sultan Evkaf Defteri                   (H. 

1257 M. 1841 Tarihli) 

 

            

                       Defter-iVakıf Senedinden Bir Örnek                 Defter-i Hakani’yeAit Sultan Ahmet’te 

                                                                                                  Bir Taşınmaza Ait Tapu Senedi 
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Modern Birim/Kurum ArĢivlerinin OluĢturulması  

Merkez ve taĢradaki bütün birimlerimizi ilgilendiren arĢiv uygulamalarını tek bir alt 

mevzuatta birleĢtirmek, arĢiv uygulamalarında standartlaĢmayı ve uygulama birliğini 

sağlamak amacıyla çıkartılan 2019/12 sayılı ArĢiv Hizmetleri Genelgesi'nin yürürlüğe 

girmesiyle; Tapu Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinde bulunan 

arĢiv alanlarının belli standartlara kavuĢturulması ve modern arĢiv uygulamalarına göre 

yönetilmesi sağlanabilecektir.  

Bu kapsamda; 

 TaĢra birimlerindeki arĢiv alanlarında standart dosya planına uygun olarak düzenleme 

yapılmasının sağlanması, 

 Fiziksel özelliklerinin aynı görünümde olması, (klasör, yönlendirme etiketlerinin 

rengi) ısı ve nem ortamlarının sağlanması, belge yönetiminin arĢiv sorumlusu ve 

yardımcı arĢiv personeli eliyle yürütülmesi, 

 Fiziki olarak yeterli modern arĢive dönüĢmüĢ birimlerin izlenmesi, 

 Bu dönüĢümle birlikte, belge yönetiminin e-arĢiv üzerinden sağlanması ve merkezde 

oluĢturulacak yeni bir arĢiv alanı ile birlikte fiziksel arĢivin tek bir merkezde 

toplanması, ihtiyaç duyulan fiziksel belge taleplerinin bu birimden karĢılanması 

sağlanacaktır.  

E-ArĢiv Uygulamaları 

EBYS uygulamasında bulunan e-arĢiv modülünün saklama sürelerine göre aktif hale 

getirilmesi, ayıklama ve imha iĢlemlerinin takibinin yapılabilmesi, diğer platformlardan 

(TAKBĠS, MEGSĠS…v.s.) yapılacak çalıĢmaların da EBYS veya oluĢturulacak farklı bir e-

arĢiv portalından yapılabilmesi amacıyla 29.09.2020 tarihinde değerlendirme toplantısı 

yapılmıĢ ve alınan kararların ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı tarafından takibinin yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Sergi Salonunun AçılıĢı ve Ziyaretçilere Verilen Rehberlik Hizmetleri 

Kurumumuz arĢivinde mevcut bulunan tarihi ve kültürel değere haiz arĢiv defter, belge ve 

materyalleri yüzyıllar boyunca muhafaza edilerek günümüze ulaĢmıĢtır. 
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Birer tarih ve kültür hazinesi olan ve aynı zamanda içinde ince bir sanatı da barındıran söz 

konusu defter, belge ve materyallerin gün ıĢığına çıkarılarak sergilenmesi ve toplumun tarih 

bilincine katkı vermesi amacıyla 2009 yılı Kasım ayında Server Efendi Sergi Salonunun 

açılıĢı gerçekleĢmiĢtir. Sergi Salonunu  ziyaret eden konuklara sesli rehberlik hizmeti de 

verilmektedir. 2020 yılı içerisinde Sergi Salonunu 223 kiĢi ziyaret etmiĢtir. 

Açıldığı günden beri bir çok yerli yabancı ziyaretçisi olmuĢtur. Belgelerin günümüze taĢıdığı 

bilimsel, sanatsal, semiyotik mesajlar müze eğitimleri, gezici sergiler, medya vb. duvarların 

ötesinde enformatik değer olarak kamuya açılmıĢtır. 

 

Server Efendi Sergi Salonundan Bir Görünüm 

AraĢtırmacılara Verilen Hizmetler 

ArĢivlerimizde yer alan Tapu Tahrir Defterleri ile ilgili çalıĢmak isteyen yurt içi ve yurt 

dıĢından gelen araĢtırmacılar için araĢtırma salonu açılmıĢtır. Tapu ArĢiv Otomasyonu Projesi 

kapsamında sayısallaĢtırılan belgeler, araĢtırmacılara verilen yetkilendirme çerçevesinde 

elektronik ortamda çalıĢma imkanı vermekte, istenen belge örneklerine ise ücreti karĢılığında 

ulaĢabilmektedir. 

2020 yılı içerisinde; 10’u yerli, 3’ü yabancı araĢtırmacı olmak üzere toplam 13 araĢtırmacı 

Tapu Tahrir Defterleri üzerinde araĢtırma yapmıĢ ve kendilerine yardımcı olunmuĢtur.  

 

Prof. Dr. Halil İNALCIK Araştırmacı Salonudan Görüntüler 
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Eski Yazılı Kayıt Taleplerinin KarĢılanması 

Osmanlı sınırlarının içerisinde iken bağımsızlığını kazanan 26 ülkeye ait kayıtlar ile ülkemiz 

sınırları içerisinde yer alan taĢınmazlar için tutulan kayıtlar arĢivimizde yer almakta olup, 

kayıtların örneklerine iliĢkin vatandaĢlardan, kamu kurum ve kuruluĢlarından, 

mahkemelerden gelen eski yazılı kayıt talepleri gerek kaydın örneği çıkartılarak gerekse eski 

yazılı bir kaydın transkribi yapılarak hizmet sunulmaktadır. 

2020 yılı içerisinde, 10.579 adet yurt içi ve yurt dıĢı kayıt örneği talebi karĢılanmıĢtır. 

Yayın Faaliyetleri 

2020 yılı içerisinde “Osmanlı’dan Günümüze Tapu ArĢiv” adlı kitap güncellenerek yeniden 

basılmıĢtır. Ayrıca; “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası ArĢiv Kongre Bildirileri” derlenerek 

kitap haline getirilmiĢtir.  

Osmanlı’dan Günümüze Tapu ArĢivi adlı yayının Arapça basımının ve “Defterhane'den Tapu 

ve Kadastro'ya: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarihçesi” adlı eserin geniĢletilmiĢ 

basımı ve Mühür Kataloğu’nun 2021 yılı içerisinde yapılması hedeflenmektedir. 

“Türkiye Kadastrosu’nun Tarihi ve Kadastro Mektebi-i Alisi” basımının Mayıs 2021’deki 

kurumumuzun kuruluĢ yıldönümüne yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

“Kuyud-ı Kadime ArĢiv Kataloğu’nun” dijital yayını ve “Kadastro Ne Ġdi Nedir Ne 

Olacaktır” adlı eserin yeniden basımının yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Tapu ArĢiv Otomasyonu (TARBĠS) Projesi  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nün 

büyük projelerinden biri de ArĢiv 

Otomasyonu (TARBĠS) Projesidir. 

Kurumumuzdaki tarihi değere haiz 

taĢınabilir kültür varlığı niteliğindeki 

belgelerin daha fazla yıpranmasını 

önlemek, uzun yıllar yaĢatılmasını ve 

kullanılmasını sağlamak amacıyla TARBĠS 

projesi hayata geçirilmiĢtir.  

TARBĠS projesi ile Osmanlıca arĢiv belgelerinin, en son teknoloji kullanılarak 

görüntülenmesi, mikrofilmlerin alınması, belli indeks alanlarının Osmanlıcadan Türkçeye 

çevirilerinin yapılarak dijital ortama aktarılması, arĢiv otomasyonu yazılım ve alt yapısının 

kurulması suretiyle, arĢiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiĢ kiĢilerin güvenlik çerçevesinde 

kolayca ulaĢabilmesi sağlanmıĢtır. 

Proje ile Osmanlı döneminden beri korunan ve o gün için Osmanlı coğrafyası içinde kalan 

ancak Ģu an bağımsızlığını kazanmıĢ 26 ülkenin tarihi ve stratejik öneme haiz taĢınmaz mal 

kayıtları dijital ortamda da koruma altına alınmıĢtır.  

Yılda ortalama 100.000 adet Osmanlı dönemi tapu kaydı yeni yazıya çevrilmektedir. 

Projenin Yararları  

 Yerli ve yabancı bilim adamlarınca 15 - 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve toplum 

yapısı konularındaki bilimsel araĢtırmalarda kullanılmakta olan Tapu Tahrir 

defterlerindeki bilgilere sayısal ortamda hızlı bir Ģekilde ulaĢım sağlanabilecektir. 

Tarihi değere haiz bu belgelerin oluĢturulan mikrofilm arĢivi ile asırlarca yaĢatılması 

sağlanacaktır.( Mikrofilmlerin bilinen ömrü 500 yıldır. ) 

 AraĢtırma istatistikleri takip edilebilecektir. (AraĢtırmacı sayıları, konuları, talep 

ettikleri belge sayıları vb.) 

 Proje kapsamındaki belgelere en hızlı Ģekilde ulaĢılabilecek, belge tarihlerinin (Hicri, 

Miladi ve Rumi) dönüĢümleri yapılabilecektir. 
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 Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanacaktır. 

 AraĢtırma hizmetleri daha sağlıklı yürütülecektir. 

 Çoğunluğu birinci derecede korunması gerekli taĢınabilir kültür varlığı niteliğinde 

olan söz konusu belgelerin asılları yerine dijital kopyaları veya mikrofilmleri üzerinde 

yürütülecek çalıĢmalar, belgelerin yıpranmasını önleyecektir.  

 Diğer kurum ve kuruluĢlara sayısal ortamda bilgi ve belge desteği sağlanacaktır. 

 ÇalıĢmalar sayısal ortamdaki veriler üzerinden yürütüleceğinden personel, çalıĢma 

ortamında bulunan toz, mantar v.b. olumsuzluklardan etkilenmeyecektir. 

vi. Yurtdışında Yaşayan Türkler Ve Yabancılara Yönelik Hizmetler  

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili iĢlemlerinin takip 

edilmesi, düzenlenmesi ve kayıtların güncel Ģekilde tutulması, yurtdıĢındaki Türk vatandaĢları 

ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin her türlü tapu ve kadastro iĢlemlerini, 

bulundukları ülkede yerine getirebilmesi amacıyla yapılan düzenleme ve çalıĢmalara aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 

Yabancı Sermayeli ġirketlerin TaĢınmaz Ediniminde 2565 Sayılı Kanun Kapsamındaki 

Sorgulamaların Kaldırılması ÇalıĢmaları 

2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi Kapsamındaki ġirketlerin ve ĠĢtiraklerinin 

TaĢınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca; yabancı 

sermayeli Ģirketin baĢvurusundan itibaren ilgili valiliğin taĢınmazın askeri yasak bölge 

kapsamında kalıp kalmadığını yetkili komutanlık ile yazıĢma yaparak belirlemesinde geçen 

süre 54 gün sürmekteydi. 2019 yılında yapılan mutabakat ile süre 3 güne indirilmiĢtir.  

Ayrıca adı geçen mutabakat kapsamında askeri yasak ve güvenlik bölgeleri tespit çalıĢmaları 

81 ilimizde tamamlandığından ve 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. madde hükmü gereği 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden tüm özel güvenlik bölgesi ilanı kararlarının tapu siciline 

iĢlenmesi nedeniyle, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. madde uygulama yönetmeliği 

hükümlerinin bu bağlamda güncellenerek, yabancı/uluslararası sermayeli Ģirketlerin taĢınmaz 

edinim prosedürlerinin kısaltılması ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesi (YOĠKK) kapsamında 

yönetmelik revizesinin gerçekleĢtirilmesine yönelik değerlendirme çalıĢmalarımız devam 

etmektedir. 
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Yabancıların taĢınmaz edinimi yoluyla istisnai yoldan vatandaĢlık kazanmalarının 

kolaylaĢtırılması  

12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk 

VatandaĢlığı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile, 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı 

Türk VatandaĢlığı Kanunu’nun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik’in 20. maddesinde 

değiĢiklik yapılarak “En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taĢınmazı tapu kayıtlarına üç 

yıl satılmaması Ģerhi konulmak Ģartıyla, satın aldığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca tespit 

edilen” yabancı uyruklu gerçek kiĢilerin istisnai olarak Türk vatandaĢlığını kazanabilmesi 

mümkün kılınmıĢtır.  

18.09.2018 tarih ve 106 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulması                                 

kararlaĢtırılan Türk VatandaĢlığı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelikte                              

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “En az 1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “en 

az 250.000 Amerikan Doları veya karĢılığı döviz ya da karĢılığı Türk Lirası” olarak 

değiĢtirilmiĢtir.  

TaĢınmaz edinimi Suretiyle Türk VatandaĢlığı Kazanılması Konusunda Tanıtıcı ve 

Bilgilendirici Eğitim Faaliyetleri: 

Türk VatandaĢlığı Kanununun Uygulanmasına iliĢkin Yönetmelik’in 20. Maddesi kapsamında 

250.000 USD değerinde taĢınmaz satın alma ile Türk vatandaĢlığı kazanılması konusunda 

“Uzaktan Eğitim” sunum videosu hazırlanarak Genel Müdürlük web sayfası videolar 

bölümünde ve ayrıca sosyal medya platformlarında yayınlanması sağlanmıĢtır. 

(https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/yabancilarin-turkiyede-tasinmaz-edinimi ) 

Böylece uygulama konusuyla ilgili iĢlemleri yürüten kurum personeli, alım satım iĢlemlerinin 

tarafları kiĢiler, yabancı kiĢiler, avukatlar, Ģirket temsilcileri, emlak ofisleri vb. ilgili kiĢilerin 

mevzuat uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi ve tanıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Ülkemizde TaĢınmaz Edinen Yabancılara “Yabancı Kimlik Numarası” Verilmesi  

 2020 yılı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir idaresi BaĢkanlığı ile TAKBĠS 

üzerinde yer almayan Vergi Kimlik Numaralarının tespiti amacıyla yapılan çalıĢma 

kapsamında 40 bine yakın kayıt incelenerek sisteme entegre edilmiĢtir. TAKBĠS üzerinde 

yapılan yeni çalıĢma ile Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığından alınan 966.800 kayıt 

üzerinde 2020 yılı içerisinde Ģu ana kadar yapılan çalıĢma sonrası;  

 22.732 adet kaydın, Yabancı Kimlik Numarası (YKN) ve Vergi Kimlik Numarası 

(VKN) olmayan yabancı gerçek kiĢi kayıtlarından,   

 193.002 adet kaydın, Vergi Kimlik Numarası (VKN) olup Yabancı Kimlik 

Numarası(YKN) olmayan yabancı gerçek kiĢi kayıtlarından,  

 2.976 adet kaydın, Yabancı Kimlik Numarası (YKN) olup Vergi Kimlik Numarası 

(VKN) olmayan yabancı gerçek kiĢi kayıtlarından oluĢtuğu tespit edilmiĢtir.  

2021 yılında çalıĢma neticelendirilip Gelir idaresi BaĢkanlığı ve tapu müdürlüklerimiz ile 

yapılacak çalıĢma sonrası Yabancı Kimlik Numarası olmayan kayıt kalmaması 

hedeflenmektedir. 

Yabancı Bilgi Portalı  

2020 yılında; Ülkemizde taĢınmaz edinmek isteyen yabancılara doğru ve güvenilir bilgi 

vermek amacıyla 6 farklı dilde (Türkçe, ingilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça) hizmet 

veren Yabancı Bilgi Portalımız Yourkeyturkey’in tanıtılması için faaliyetlerimiz devam 

ettirilmiĢtir.   

 Bu kapsamda “www.yourkeyturkey.gov.tr” adresine yabancıların daha kolay ulaĢımı 

için TKGM resmi internet sitesi üzerine doğrudan giriĢ sağlayan bir ikon 

yerleĢtirilmiĢ, ayrıca CumhurbaĢkanlığı Yatırım Ofisinin uluslararası alanda hizmet 

veren “www.invest.gov.tr” resmi internet sitesine de bağlantımız eklenmiĢtir. E-

randevu ve web tapu sistemleri üzerine de Yabancı Bilgi Portalına doğrudan eriĢim 

için bağlantılar eklenmiĢtir. 

 Yabancı Bilgi Portalı internet sitesinde yer alan “Bize Ulaşın” bölümünden gün içinde 

yabancıların soruları uzman personel tarafından cevaplanmaktadır. 2020 yılında; 5 

farklı dilde gelen 465 farklı e-postaya cevap verilmiĢtir.   
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 SSL sertifikası alınarak sitenin güvenlik açıkları kapatılmıĢ ve daha güvenli hale 

getirilmiĢtir. Sitenin kullanıcı dostu bir ara yüze kavuĢması için sürekli güncelleme 

çalıĢmaları yapılarak masaüstü ve mobil kullanıcıların kullandığı ekranlar 

geliĢtirilmiĢtir. 

 6 aylık periyotlarla çıkarılacak olan “Turkey News” dergisi (e-dergi) ile her dönemde 

farklı konularda bilgilendirme, röportaj, tanıtım ve istatistiklere yer verilmektedir. ilk 

sayısı Eylül 2020’de çıkmıĢ olan dergi elektronik ortamda okuyucuya sunulmuĢtur.   

 2020 yılında yabancıların en çok taĢınmaz edindiği tapu müdürlükleri belirlenerek 

Yabancı Bilgi Portalı ile ilgili basılan materyaller (BroĢürler, AfiĢ ve Posterler, iĢlem 

Rehberi ve Katalog ) müdürlüklere gönderilmiĢtir; 

 

 Katalog: KuĢe kâğıda ve A4 boyutunda basılan Kataloglar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AfiĢ BroĢür ve Posterler: Yine 3 dilde hazırlanan farklı ebat ve tasarımlarda poster ve afiĢler, 
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 ĠĢlem Rehberi: Yabancıların Türkiye’de yapacağı tüm tapu ve kadastro iĢlemleri ile Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü hakkında genel bilginin olduğu kapsamlı bir kitap Ģeklinde hazırlanan 

iĢlem rehberi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin Tapu ve Kadastro Temsilciliğinin Faaliyetleri 

YurtdıĢındaki Türk vatandaĢları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin her türlü tapu ve 

kadastro iĢlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yurtdıĢı 

tapu ve kadastro temsilcilikleri oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma; Türklerin en yoğun yaĢadığı yer 

olması nedeniyle Almanya’da Berlin BaĢkonsolosluğunda yapılmıĢtır. Anılan Konsoloslukta 

öncelikle 1 (bir) yıllık pilot çalıĢma yapılmıĢ olup, teknik, hukuki ve mali yönlerden herhangi 

bir sorunla karĢılaĢılmamıĢ olması sebebiyle daha sonra DıĢiĢleri Bakanlığı Uzman MüĢavir 

kadrosu kullanılarak sürekli görevlendirme yapılmıĢtır. Bu Ģekilde 2014 yılından beri hizmet 

sunumu devam etmektedir.   

Tapu ve kadastro hizmetlerinin yurt dıĢında yapılması çalıĢmaları kapsamında Berlin Tapu ve 

Kadastro Temsilciliğince satıĢ iĢleminin yanında intikal, ipotek, trampa, bağıĢ iĢlemleri ile 

tapu kaydı, tapu kayıt örneği gibi Türkiye’de yapılan tüm tapu iĢlemleri ile kadastro verilerine 

iliĢkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi iĢlemleri gibi bazı kadastro iĢlemleri 

de yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda Berlin Tapu ve Kadastro Temsilciliği tarafından 2020 yılı içerisinde 102 adet 

iĢlem yapılmıĢtır. Yapılan iĢlemlerin yanında yurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımıza ve 

ülkemize yerleĢmek veya yatırım yapmak amacı ile taĢınmaz edinmek isteyen yabancılara, 

gerek yüz yüze gerekse DıĢiĢleri Bakanlığı çağrı merkezi, telefon ve e-mail yoluyla ulaĢan, 



 

 

 

 

Say
fa9

3
 

ülkemizdeki gayrimenkuller ve gayrimenkul hukukuna iliĢkin konularla ilgili olarak 

bilgilendirme ve danıĢmanlık hizmeti verilmektedir. 

YurtdıĢı TeĢkilatının OluĢturulması Faaliyetleri 

5 ġubat 2019 tarihli ve 30 sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile yurt dıĢında bulunan Türk 

vatandaĢları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kiĢilerin ülkemizde bulunan taĢınmazlara 

iliĢkin tapu ve kadastro iĢlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla 

Genel Müdürlüğümüze yurtdıĢı teĢkilatı kurma yetkisi verilmiĢtir.  

Bu yetki kapsamında DıĢiĢleri Bakanlığı ile yapılan ortak çalıĢmalar sonrasında yurtdıĢında 

tapu ve kadastro hizmetlerinin verilmesinin gerekli ve önemli olduğu düĢünülen 10 ülke 12 

farklı temsilcilikte hizmetin sunulmasına karar verilmiĢtir.  

Belirlenen ülkelerden ilk etapta açılması planlanan ülkeler ve misyonlar; Azerbaycan/Bakü 

Büyükelçiliği, Almanya/Berlin BaĢkonsolosluğu, Almanya/Düsseldorf BaĢkonsolosluğu, 

Fransa/Paris BaĢkonsolosluğu, Belçika/Brüksel BaĢkonsolosluğu’dur. 

Daha sonra açılması planlanan ülkeler ve misyonlar ise; Katar/ Doha Büyükelçiliği, 

Kuveyt/Kuveyt Büyükelçiliği, Makedonya/Üsküp Büyükelçiliği, Norveç/ Oslo Büyükelçiliği, 

KKTC/LefkoĢa Büyükelçiliği, Ġngiltere/Londra BaĢkonsolosluğu, Almanya/Stuttgart 

BaĢkonsolosluğu’dur. 

Yabancı Sermayeli Ģirketlerle ilgili Yapılan Faaliyetler  

1.083 adedi 2020 yılında olmak üzere toplam 4.799 adet yabancı sermayeli Ģirket tarafından 

48.347 adet taĢınmaz edinilmiĢ olup, taĢınmaz edinen yabancı sermayeli Ģirketlerin takip ve 

kontrolü güncel olarak yapılmaktadır.  

Yabancı sermayeli Ģirketler ile ilgili alınan verilerdeki eksiklik ve hataların giderilmesi için 

çalıĢmalar devam etmektedir. 

Uluslararası ĠliĢkiler Kapsamında Farklı Ülkelerle Yürütülen Faaliyetler 

Afganistan: Afganistan islam Cumhuriyeti'nde sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleĢtirilebilmesi ve taĢınmaz yönetimin güçlendirilmesi amacı ile TiKA, Dünya Bankası 

ve FAO iĢbirliği ile Afganistan Bağımsız Arazi idaresi (ARAZI) nin ülkede geliĢtirilecek tapu 

ve kadastro sistemi için Türkiye modelinin esas alınmasına karar verilmiĢ olup ARAZI için 5 

yıllık stratejik kalkınma programı hazırlanmıĢtır. Konu ile ilgili olarak 2015 yılından itibaren 
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iki ülke arasında karĢılıklı görüĢmeler gerçekleĢtirilmekle birlikte kısa süreli eğitim 

programları da düzenlenmiĢtir. 

Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Ġslam 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadastro ve Tapu Sicili Konusunda ĠĢbirliğine Dair 

AnlaĢma Taslağı” hazırlanmıĢ olup DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın da katkıları ile metin üzerinde 

görüĢmeler devam etmektedir. 

Arnavutluk: 24 Ocak 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye- Arnavutluk 12. Dönem Ekonomik, 

Ticari, Endüstriyel ve Teknik iĢbirliği Ortak Komisyon Protokolü” kapsamında iki ülke 

arasında “Tapu Sicil, Kadastro ve Harita Alanlarında iĢbirliği” yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Azerbaycan:16 Eylül 2019 tarihinde imzalanmıĢ olan Türkiye-Azerbaycan 8. Dönem KEK 

protokolü kapsamında “Tapu Sicil ve Kadastro Sisteminin Modernizasyonu ve AzPOS 

Sistemi iĢ Modelinin Modernizasyonu” konularında iĢbirliği yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu iĢbirliği çerçevesinde görüĢmelerde bulunmak üzere Azerbaycan Emlak 

Meseleleri Devlet Kurumu yetkilileri 03-05 Mart 2020 tarihlerinde Kurumumuza 15 teknik 

bir ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu ziyaret esnasında iĢbirliğine ihtiyaç duyulan somut 

talepler belirlenmiĢ ve yazılı olarak her iki ülke tarafından tutanak altına alınmıĢtır. Farklı 

tarihlerde video konferans yöntemiyle yapılan toplantılar sonucunda her iki ülke taraflarınca 

teknik çalıĢma grubu ve alt çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Harita Mühendisleri iĢadamları Derneği (HARMiAD) ile 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti(DRC) arasında yürütülmekte olan, Kongo’nun sayısal arazi 

kadastrosunun yapılması, tapu sicilinin oluĢturulması ve yönetim sistemlerinin 

geliĢtirilmesinin Yap-iĢlet-Devret modeli ile gerçekleĢtirilmesi amacıyla imzalanan 

Mutabakat Zaptı kapsamında yapılacak iĢbirliği çalıĢmaları Kurumumuz tarafından 

desteklenmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Ģehircilik Bakanlığı aracılığıyla Demokratik 

Kongo‟ya, HARMiAD tarafından yürütülen çalıĢmaların Genel Müdürlüğümüzce 

desteklendiğini içerir bir Referans Mektubu gönderilmiĢtir. 

Filistin: Filistin Arazi ve Su YerleĢim Komisyonu BaĢkanı ile Filistin Türkiye Büyükelçisi 

tarafından 25.11.2020 tarihinde Kurumumuza ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir. Ziyaret kapsamında 

tapu sicil, kadastro ve arĢiv konularında teknik destek ve eğitim desteği sağlanmasına yönelik 

iĢbirliği talebi dile getirilmiĢtir. 
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Kırgızistan: 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde imzalanan 9. Dönem KEK eylem planı 

kapsamında “Kırgızistan Kadastro Sisteminin Modernizasyonu, TaĢınmazın Tescili ve ayrıca 

Kadastro Haritaları Modernizasyonu” için iĢbirliği yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu 

kapsamda Kırgızistan Arazi Kaynakları Ajansı yetkilileri ile 23 Aralık 2020 tarihinde 

çevrimiçi toplantı gerçekleĢmiĢtir. 

Özbekistan: Türkiye- Özbekistan 5. Dönem KEK eylem planı kapsamında “Tapu Sicil, 

Kadastro ve Harita Sisteminin Modernizasyonu” konularında iĢbirliği yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

vii. Denetim ve Rehberlik Hizmetleri 

TeftiĢ Faaliyetleri 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı olarak 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle taĢra teftiĢ programı 

hazırlanamamıĢtır. Tüm tapu müdürlükleri e-TeftiĢ programı kapsamına alınmıĢ olup, 

bunlardan 243’ü tamamlanmıĢtır. Yapılamayan 729 e-TeftiĢ ise 2021 Haziran ayı sonuna 

kadar tamamlanması planlanmıĢtır.  

2020 yılında teftiĢ programına alınmayan müdürlüklerin denetimleri Bölge Müdürlükleri 

tarafından yapılmıĢ ve 648 Tapu Müdürlüğü, 68 Kadastro Müdürlüğü ve 201 LĠHKAB olmak 

üzere 917 birimin denetimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 7 birimde özel denetim 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2020 yılında e-teftiĢ faaliyetleri sonunda rapor düzenlenmemiĢ, tespit edilen hususlar yazı ile 

BaĢkanlığa bildirilmiĢtir. 

Ġnceleme, ön inceleme ve soruĢturma konuları ile ilgili olarak 577 adet dosya açılmıĢ ve 

inceleme, ön inceleme ve soruĢturma için 361 adet MüfettiĢ görevlendirilmesi yapılmıĢtır. 
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Ġç Denetim Faaliyetleri 

Denetim/DanıĢmanlık/Ġzleme Faaliyetleri; 

2020-2022 Ġç Denetim Planında ve 2020 yılı Ġç Denetim Programında yer alan, denetim ve 

danıĢmanlık faaliyetlerinin çoğu dünya çapında etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle 

tamamlanamamıĢ, iç denetim programında yer alan Bölge Müdürlüklerinin denetimi ve Bölge 

Müdürlüklerinde yapılması planlanan danıĢmanlık faaliyetleri iptal edilmiĢtir.  

Genel Müdürümüzün talebi üzerine Web-tapu Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Sunulan Elektronik Uygulamaların Değerlendirme 

Süreci hakkında program dıĢı danıĢmanlık faaliyetleri yürütülmüĢtür.  

Bu çerçevede 2020 yılı içinde gerçekleĢtirilen denetim faaliyetlerine aĢağıdaki tabloda yer 

verilmiĢtir. 

No 
Rapor 

Tarihi 

Rapor 

Sayısı 

Konu 
Denetlenen 

Birimler 

Bulgu Öneri 

1 12.06.2020 2020/ĠDR/1 

Giyim ve Yiyecek 

Yardımlarının 

Yürütülmesi Süreci 

Sistem ve Uygunluk 

Denetimi 

 

Destek 

Hizmetleri

Dairesi 

BaĢkanlığı 

 

4 

 

23 

2 22.09.2020 2020/ĠDR/2 

Personel Ödeme 

ĠĢlemleri Süreci Sistem 

ve Uygunluk Denetimi 

Harita 

Dairesi 

BaĢkanlığı 

 

7 

 

15 

3 7.10.2020 2020/ĠDR/3 

Personel Ödeme 

ĠĢlemleri Süreci Sistem 

ve Uygunluk Denetimi 

Personel 

Dairesi 

BaĢkanlığı 

4 13 

Tablo 20:  İç Denetim Raporları 

2020 yılında gerçekleĢtirilen denetim faaliyetleri sonucunda 3 Ġç Denetim Raporu tanzim 

edilmiĢtir. Denetim faaliyetleri neticesinde toplam 15 bulgu ve bu bulgulara yönelik 51 öneri 

sunulmuĢtur. 
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Program DıĢı Denetim ve DanıĢmanlık Faaliyetleri 

2020 yılında Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığının talebi ile (1), Genel Müdürümüzün 

talebi ile (2) danıĢmanlık faaliyeti program dıĢı olarak gerçekleĢtirilerek rapora bağlanmıĢtır. 

Denetim Sonuçlarına ĠliĢkin GerçekleĢtirilen Ġzleme Faaliyeti 

2020 yılında toplam 8 Ġç Denetim Raporunun denetim sonuçlarına iliĢkin izleme faaliyeti 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan izlemeler neticesinde 33 bulgunun ve 109 önerinin gereğinin 

yerine getirildiği kanaatine varılarak “tamamlandı” olarak kapatılmasına karar verilmiĢtir. 5 

bulgunun ve 15 önerinin tamamlanamadıkları için aksiyon tarihleri revize edilerek, ilgili 

birimlere ek süre verilmiĢtir. Denetlenen birimler tarafından gereğinin yerine getirilemediği 

anlaĢılan 2 bulgunun ve 5 önerinin ise, denetlenen birimler tarafından "riski üstlenilmiştir" 

olarak kapatılmasına karar verilmiĢtir.  

2020 yılında yapılan izlemeler neticesinde, 7 iç denetim raporunun tamamlanması nedeniyle 

izleme kapsamından çıkarılmasına karar verilmiĢtir. 

viii. Hukuk Hizmetleri 

Hukuk DanıĢmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri  

Hukuk MüĢavirliği, Genel Müdürlüğün taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dıĢ tahkim 

yargılamasında, icra iĢlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki 

uyuĢmazlıklarda idareyi temsil etmekle birlikte, dava ve icra iĢlemlerini vekil sıfatı ile takip 

etmektedir.  
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Mevzuat çalıĢmaları:  

2020 yılında Hukuk MüĢavirliği’nce mevzuat çalıĢmaları yapılmıĢ ve diğer birimlerce ve dıĢ 

paydaĢlarca hazırlanan mevzuat çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.  

2020 Yılı Mevzuat ÇalıĢmaları 

Kurum Yönetmeliği         
1 Adet Kurum Yönetmeliği yürürlüğe girdi ve 2 adet Kurum 

Yönetmeliğinde revizyon yapıldı. 

Kurum Genelgesi              
29 Adet Kurum Genelgesi yürürlüğe girdi ve 8 adet Kurum 

Genelgesinde revizyon yapıldı. 

Kurum Genel Duyuru     
26 Adet Kurum Genel Duyurusu/Genel Talimatı yürürlüğe 

girdi ve 9 adet revizyon yapıldı. 

Kurum Yönergesi            1 Adet Yönergede revizyon yapıldı.  

Tablo 21: Mevzuat Çalışmaları 

ix. Stratejik Yönetim ve Mali Hizmetler 

Bütçe, Kesin Hesap ve Mali Yönetim iĢlemleri 

 Genel Müdürlüğümüz 2021-2023 dönemi bütçe teklifi; Orta Vadeli Program (2021-

2023) ve Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) ile belirlenen usul ve esaslar ile ödenek 

tavanları çerçevesinde, CumhurbaĢkanlığı (Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı) ile yapılan 

görüĢmeler sonrası mutabık kalınan kapsamda ilk defa program bazlı olarak 

hazırlanarak, Üst Yöneticinin ve Bakanın onayını takiben 2021 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanun Teklifine eklenmek üzere CumhurbaĢkanlığına (Strateji ve Bütçe 

BaĢkanlığı) gönderilmiĢtir. 

 CumhurbaĢkanlığı (Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı) tarafından yayınlanan Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberi kapsamında, harcama birimlerimizin yatırım projesi 

teklifleri konsolide edilerek Genel Müdürlüğümüz 2021-2023 dönemi yatırım teklifi, 

Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) üzerinden gönderilmiĢtir.  

 CumhurbaĢkanlığı (Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı) tarafından hazırlanan 2020 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde merkez harcama birimlerinin teklifleri de alınarak Genel Müdürlüğümüz 

2020 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere 
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Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) hazırlanarak CumhurbaĢkanlığına (Strateji ve 

Bütçe BaĢkanlığı) gönderilmiĢtir. 

 Genel Müdürlüğümüz “2020 Yılı Performans Programı” program ve alt programlar ile 

bunlara iliĢkin performans bilgilerini içerecek Ģekilde program bütçe esaslarına uygun 

olarak hazırlanmıĢ ve kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. 

 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ve TaĢınır Kesin Hesap 

Ġcmal Cetvelleri hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmiĢtir. 

 Bütçe uygulamalarında mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile 

kamuoyu denetiminin sağlanmasını amaçlayan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu” hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde 

yayınlanmıĢtır. 

 2019 yılı Yatırım Programında yer alan kamu yatırım projelerinin gerçekleĢme ve 

uygulama sonuçlarına iliĢkin “Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 

SayıĢtay BaĢkanlığına, CumhurbaĢkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiĢtir. 

180 Gün Ġcraat Programları 

CumhurbaĢkanlığınca uygulamaya konulan Ġkinci 180 Gün Ġcraat Programında (01 Ocak-30 

Haziran 2020) Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında yer verilecek eylemler merkez 

birimlerimiz ile gerçekleĢtirilen koordineli çalıĢmalar neticesinde belirlenerek (4) adet 

eylemimiz program kapsamına alınmıĢ, söz konusu eylemlerin tamamı takvime uygun olarak 

(%100) baĢarıyla tamamlanmıĢtır. 

Yine, Üçüncü 180 Gün Ġcraat Programında (01 Temmuz-31 Aralık 2020) Genel 

Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında yer verilecek eylemler merkez birimlerimiz ile 

gerçekleĢtirilen koordineli çalıĢmalar neticesinde belirlenerek (4) adet eylemimiz program 

kapsamına alınmıĢtır. Söz konusu eylemlerimizden (3) tanesi takvime uygun olarak (%100) 

tamamlanmıĢtır. Ancak “Toplu Değerleme Sisteminin GeliĢtirilmesi” eylemimize iliĢkin ihale 

sürecinin devamı aĢamasında, “mevcut veri kalitesi ve standartlarının beklenen hedeflere 

ulaĢmak açısından yeterli olmadığı” değerlendirildiğinden alınan kararla kamu yararı 

kapsamında söz konusu ihale iptal edilmiĢ ve anılan eylem süresinde tamamlanamamıĢ olup 
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bu kapsamda baĢlatılan veri iyileĢtirme çalıĢmalarının bitiminde eylem sürdürülerek 

tamamlanacaktır 

Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri  

Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar ve Genel Müdürlüğümüz Ön Mali 

Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2020 yılı gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliĢkin mali 

karar ve iĢlemler SGDB Ġç Kontrol Birimi 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 

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

gerekli iĢlemler yapılmıĢtır. 

Ayrıca, merkez ve taĢra birimlerinden gelen mali konulardaki görüĢ yazılarına (8 adet) cevap 

verilmiĢtir. 

2020 yılı içerisinde Ġç Kontrol Birimince; 

SGDB’de görevli personele ait aylık maaĢ ödemeleri, geçici/sürekli görev yollukları gerekli 

kontrole tabi tutularak, ödeme iĢlemlerinin gerçekleĢmesi sağlanmıĢtır. Ön mali kontrole tabi 

olup, harcama birimlerinden BaĢkanlığımıza gelen belgelerden, iç kontrol birimi tarafından 

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

iĢlemler yapılmıĢtır. Hata ve noksanlıkları bulunanlar ise düzeltilmesi ve eksikliklerin 

tamamlatılması amacıyla tutanakla ilgili birime iade edilmiĢtir. 

Daire BaĢkanlıklarından intikal ettirilen 102 adet sözleĢme tasarısı ve taahhüt evrakı üzerinde 

ön mali kontrol yapılarak, bunlarla ilgili BaĢkanlığımız görüĢünü içeren uygun görüĢ yazıları 

yasal süresi içerisinde ilgili daireye gönderilmiĢtir. 

Daire BaĢkanlıklarına ait 671 adet ödeme emri belgesi Ön Mali Kontrole tabi tutularak ödeme 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesini teminen ilgili Daire BaĢkanlığı’na intikal ettirilmiĢtir. Genel 

Müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatlarına ait 719 adet ödenek gönderme ve 113 adet 

tenkis belgesi üzerinde ön mali kontrol iĢlemleri yapılarak, bilgisayar ortamında 

onaylanmıĢtır. 

Yukarıda belirtilen iĢ ve iĢlemlerin dıĢında 1 adet seyahat kartı listesinin ön mali kontrolü 

yapılmıĢ olup, bu husustaki görüĢümüz ilgili BaĢkanlığa yazılı olarak bildirilmiĢtir. 
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Risk Yönetimi ÇalıĢmaları  

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından 5 yıllık dönemi kapsayacak Ģekilde katılımcı 

yöntemlerle hazırlanan “TKGM Stratejik Planı” hazırlık aĢamasında ilgili BaĢkanlıklarca 

Genel Müdürlüğümüz Stratejik Riskleri belirlenmiĢtir. Tespit edilen riskler stratejik planın 

izleme dönemlerinde gözden geçirilmekte ve Üst Yönetime sunulmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzde risk yönetiminin oluĢturulması, uygulanması, geliĢtirilmesi ve 

izlenmesini sağlamak üzere Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan TKGM 

Risk Strateji Belgesi doğrultusunda Ġç Kontrol Biriminin risk yönetimine yönelik yaptığı 

çalıĢmalar Ģunlardır; 

 BaĢkanlığımız tarafından Ocak ayında düzenlenen toplantıda risk yönetimi hakkında 

eğitim verilmiĢ,  2019 yılı TKGM Kurumsal Risk Yönetimi ÇalıĢmalarının genel 

değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

 Aynı toplantıda ĠKĠYK üyeleri ile birlikte "2019 Yılı TKGM Program Riskleri 

Konsolide Risk Raporu nihai hale getirilerek Üst Yönetime sunulmuĢtur. 

 ġubat ayı içinde düzenlenen bir toplantı ile ilgili BaĢkanlıklara Program Risklerinin 

tespit edilmesi konusunda eğitim verilmiĢ olup, TKGM 2020 yılı Program Riskleri 

ilgili BaĢkanlıklarca tespit edilmiĢtir. 

 2020 yılı Haziran ayı içinde BaĢkanlığımız koordinasyonunda Program Risklerinin 

gözden geçirilmesi ilgili BaĢkanlıklarca yapılmıĢtır. 

 Tespit edilen Program riskleri aralık ayı içinde yeniden gözden geçirilerek 

değerlendirilmesi yapılmıĢ ve Konsolide Risk Raporu oluĢturulmuĢtur. 

Kalite Yönetim Sistemi ÇalıĢmaları 

Türk Standartları Enstitüsünce, kurumumuza yönelik olarak 01-12/06/2020 tarihleri arasında 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standardı çerçevesinde gerçekleĢtirilen 

belge yenileme tetkiki neticesinde; “09/07/2019 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 onaylamıĢ ve belge kullanma hakkını tanımıĢtır. 

Kurumumuz, söz konusu belge ile birlikte IQNet Belgesini de almaya hak kazanmıĢtır 
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Kurumumuz merkez ve taĢra birimlerinde, TS EN ISO 9001:2015 standardına göre kurulmuĢ 

olan KYS’ nin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve devamlılığının sağlanması, 

eksiklikler ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuĢ olan kalite yönetim 

sisteminin hedeflere ulaĢmada yeterli olup olmadığının takibi için hazırlanmıĢ olan 2020 yılı 

KYS Programı çerçevesinde kalite yönetim sistemi faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢ olup program 

doğrultusunda TSE tarafından kurumumuza yönelik olarak belge yenileme tetkiki yapılmıĢtır. 

      

Alo 181 Tapu Kadastro Çağrı Merkezi 

Modern yönetim anlayıĢı KYS ve etik değerler konsepti çerçevesinde vatandaĢa sunduğumuz 

hizmetin kalitesini arttırmak, iĢ ve iĢlemlere hız kazandırmak ve Genel Müdürlüğümüz ile 

vatandaĢ arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletiĢim için çalıĢan ALO 181 TAPU KADASTRO 

ÇAĞRI MERKEZĠ 7 gün 24 saat vatandaĢımıza hizmet vermektedir. Alo 181 Tapu Kadastro 

Çağrı Merkezi aracılığı ile tapu müdürlüklerindeki iĢlemleriniz için randevu alabilir, tapu ve 

kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, kurumumuza görüĢ ve önerilerinizi, taleplerinizi 

iletebilirsiniz. 

01.01.2020-26.12.2020 tarihleri arası, Tapu ve Kadastro çağrılarında 8.457 vatandaĢımıza 

telefon ile 337 vatandaĢımıza mail ile geri dönüĢ yapılmıĢ ve memnuniyet oranının %90,04 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 



 

 

 

 

Say
fa1

0
3

 

Veri PaylaĢım Hizmetleri 

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

Kadastro Verilerinin PaylaĢımı Hakkında Yönetmelik ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce üretilen veya arĢivlenen verilerin elektronik ortamda veya doküman olarak kiĢi 

ve kurumların paylaĢımına açılmasının usul ve esasları belirlenmiĢtir. 

Kamu Kurum/KuruluĢları, belediyeler, meslek odaları, bankalar ve finans kuruluĢları 

tarafından gelen protokol talepleri değerlendirmiĢtir. 

2020 yılında Kamu Kurum/KuruluĢları, belediyeler, meslek odaları, bankalar ve finans 

kuruluĢları ile 987 adet protokol imzalanmıĢ olup, imzalanan protokollerin dağılımı ise 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir; Mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına iliĢkin 

imzalanan protokol sayısı da 10 adettir. 

Tablo 22: Kurumlarla İmzalanan Protokol Sayısı 

TBMM Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri  

2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığınca (TBMM); Bakanlığımız kanalıyla 

Kurumumuza gönderilen 82 adet yazılı ve sözlü soru önergeleri SGDB’nin  koordinatörlüğü 

ile Genel Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek cevaplandırılmıĢ olup, Bakanlığımız 

aracılığıyla TBMM’ye gönderilmiĢtir 

TAKPAS WEB-TAPU Ġġ BĠRLĠĞĠ 

Kamu Kurum KuruluĢları 3 Kamu Kurum KuruluĢları 47 Kamu Kurum KuruluĢları 7 

BüyükĢehir, Ġl, Ġlçe ve Belde 

Belediyeleri  
13 

BüyükĢehir, Ġl, Ġlçe ve Belde 

Belediyeleri  
865 

E-Ġpotek Tesisi,  

E-Terkin 

14 

Bankalar ve Finans 

KuruluĢları 
1 

Bankalar ve Finans 

KuruluĢları 
27   

 

Sulama Birliği  3 Sulama Birliği  7   

 

TOPLAM 20 TOPLAM 946 TOPLAM 21 

GENEL TOPLAM 987 
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x. Diğer Faaliyetler  

Eğitim Faaliyetleri 

2020 yılı içerisinde aĢağıdaki tabloda belirtilen eğitim konularında toplam 494 personele 

eğitim yapılmıĢtır. 

EĞĠTĠM KONUSU KATILIMCI SAYISI 

Kalite Yönetim Sistemi Ġç Tetkik Eğitimi (Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı) 
118 

Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı ve Kadastro Müdürlükleri 

Eğitimi (Kadastro Dairesi BaĢkanlığı) 
316 

Resmi YazıĢma Kuralları ve Protokol Eğitimi (Hatay Bölge Müdürlüğü) 26 

2019/5 sayılı Genelge (Eğitim Portalı Video Konferans Yöntemi) (Yabancı 

ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı) 
26 

MEGSĠS Eğitimi (Kadastro Dairesi BaĢkanlığı) 8 

TOPLAM 494 

Tablo 23:2020 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitim  

Eğitim Portalı 

Genel Müdürlüğümüz vizyonuna uygun modern bir Eğitim Portalını personelimizin 

kullanımına sunarak, eğitim hizmetlerini modern ve çağın gereklerine uygun bir hale getirmek 

amacıyla proje esasları detaylı bir Ģekilde ilgili birime iletilmiĢtir.  

Eğitim Portalının online eğitim modülü test aĢamasına gelinmiĢ olup, testleri devam 

etmektedir. Online eğitimlerin 2021 yılı içerisinde yaygınlaĢtırılması ve Eğitim Portalının 

online eğitim dıĢındaki modüllerinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

Performans Yönetim Sistemi Projesi  

Performans kriterlerinin daha geniĢ kapsamlı olarak belirlenmesi ve iyileĢtirilmesi amacıyla, 

Personel Performans Sistemi Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Komisyon Tapu Dairesi 

BaĢkanlığınca belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan iĢlem ağırlıklarının iĢ zekâsı 

platformuna eklenmesine karar vermiĢtir. ĠĢlem ağırlıklarının entegrasyonu 2020 yılı 

içerisinde Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı tarafından tamamlanmıĢtır.  



 

 

 

 

Say
fa1

0
5

 

Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülecek olan yazılım çalıĢmaları 

tamamlandığında ilgili BaĢkanlıklarla koordinasyon halinde test ve sonuç analizleri 

yapılabilecektir. 

Atamaların Otomatik Olarak Yapılması  

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde 

belirtilen atama kıstaslarına göre genel atama dönemlerinde atama taleplerinin toplanarak 

atamaların otomatik yapılması hedefimiz doğrultusunda, atama kriterleri belirlenmiĢ ve 

yazılım altyapısı oluĢturulmuĢtur.  

Söz konusu proje 2020 yılı genel atama döneminde baĢarı ile kullanılmıĢtır. Tespit edilen yeni 

ihtiyaçlar doğrultusunda, güncelleme çalıĢmaları devam etmektedir. 

Gayrimenkul Envanter Sistemi  

Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan hizmet binaları bakım 

onarım iĢleri, kiralamalar, tahsis iĢlemleri ile yeni hizmet binası yapım çalıĢmalarındaki iĢ ve 

iĢlemlerin daha hızlı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak üzere geliĢtirilen “Gayrimenkul 

Envanter Sistemi” ile; Birimlerin Hizmet verdikleri bina türleri, bakım onarım nitelik ve 

harcamaları, asansör, jeneratör, ups, depremsellik raporu, gayrimenkul değerleme raporu olup 

olmama durumu, kira sözleĢme durumları, sahip oldukları sosyal imkânlar ve tahsisli arazileri 

ile alakalı raporlama yapılabilmektedir.  

Raporların sağlıklı çalıĢıp çalıĢmadığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı tarafından test 

edilerek gerekli görülen düzenlemeler ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla zaman zaman 

program üzerinde güncellemeler yapılmaktadır. 
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Hizmet Binası Yapım, Bakım-Onarım ve Kiralama faaliyetleri 

2020 yılı içerisinde; 

a. 5 tane yeni hizmet binasının yapımı tamamlanmıĢ olup 4 hizmet binasında da yapım 

çalıĢmaları devam etmektedir. 

Yapımı tamamlan yeni hizmet binaları; 

 Kayseri Tapu ve Kadastro XI.  Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu 

Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası  

 Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası 

 Bingöl Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası 

 Edirne / Ġpsala Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimi Yeni Hizmet Binası 

 Ankara / Altındağ   Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimleri Yeni Hizmet 

Binası 

 Yapım iĢleri devam eden inĢaat aĢamasında olan yeni hizmet binaları; 

 Malatya Tapu Ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası 

 Çorum Tapu Ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası 

 Sakarya/hendek Tapu Müdürlüğü Ve Kadastro Birimi Yeni Hizmet Binası 

 Karabük Tapu Ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası (tasfiye 

süreci devam ediyor) 

b. Toplam 12 birimimiz için hizmet binası kiralanmıĢtır. ( Kilis/Polateli, 

Kayseri/PınarbaĢı,Ġzmir/Bergama,Ağrı/Tutak,Hatay/Yayladağ,KahramanmaraĢ/Türko

ğlu,Iğdır/Tuzluca,Bingöl/Kiğı,Trabzon/Akçaabat,Afyon/Emirdağ Tapu Müdürlükleri, 

Trabzon/Akçaabat ve Yozgat/Akdağmadeni Kadastro Birimleri ile Ġstanbul/Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binası ) 

c. Merkez teĢkilatına bağlı 14 birimde ve taĢra teĢkilatına bağlı 124 birimde bakım, 

onarım/tadilat iĢleri tamamlanmıĢtır.13 birimde de bakım, onarım/tadilat çalıĢmaları 

devam etmektedir. 

d. 16 hizmet binasının deprem performans analizi yapılmıĢtır. 

e. 6 tane hizmet binasının güçlendirme projesi hazırlanmıĢtır. 
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ĠĢ Sağliği ve Güvenliği Kapsaminda Yapilan ÇaliĢmalar 

CumhurbaĢkanlığı, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığınca Pandemi ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda yayınlanan 

genelgeler kapsamında gerekli uygulama ve çalıĢmalar yapılmıĢ, genelgeye uygun olacak 

Ģekilde kronik hastalığı olan personellerle birlikte engelli ve hamile olan personellerin izinli 

sayılması, çalıĢma süre ve zamanlarının ilgili genelgelere göre ayarlanması hususlarında 

gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Merkez ve taĢra birimlerimizde görev yapan personele Covid-19 Pandemisiyle mücadele 

kapsamında uyulacak sağlık kuralları ve alınacak sağlık önlemleri hakkında bilgilendirmeler 

yapılmıĢ ve bu kapsamda yazılı ve görsel materyaller hazırlanmıĢtır. 

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği yönünden uyulması 

gerekli kurallar her birim için ayrı ayrı iĢyeri hekimliğimizce talimat haline getirilerek ilgili 

birimlere duyurulmuĢ, hazırlanan bu talimatlar tüm merkez ve taĢra teĢkilatına resmi internet 

sitesi üzerinden yayınlanarak duyurulmuĢtur. 

Covid-19 pandemisi sürecinde Genel Müdürlük merkez hizmet binamıza giriĢ ve çıkıĢlarda 

personelin ateĢ ölçümleri termal kamera ve ateĢ ölçer cihazlar ile yapılmıĢtır. Genel 

Müdürlüğümüze ziyaret ve iĢ amaçlı gelen kiĢilerinde ayrıca ĠSDEM Sistemi üzerinden HES 

kodu (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapılarak içeriye giriĢleri sağlanmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüz ile Bölge Müdürlüklerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 

Sertifikasına sahip personele TSE Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından çevrimiçi uzaktan 

(online) TS ISO 45001:2018 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Dokümantasyon, 

Temel Eğitim ve Ġç Tetkik eğitimleri verilmiĢtir. 

Özel güvenlik personeli ile temizlik iĢlerinde görevli personelin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

kapsamında yapılması planlanan sağlık taramalarına yönelik tetkikleri yapılıp, tetkik sonuçları 

sağlık muayene dosyalarına eklenmiĢtir. 

Stajer öğrenci olarak Genel Müdürlüğümüzün farklı birimlerinde iĢe yeni baĢlayan stajer 

öğrencilerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilerek,  iĢe giriĢ muayeneleri kapsamında 

gerekli sağlık muayeneleri ve kontrolleri yapılarak ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği evrakları tanzim 

edilmiĢtir. 
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Sıfır Atık Projesi 

Sıfır Atik Projesi kapsamında, ofislerde bulunan çöp kutuları toplanarak, atıkların 

ayrıĢtırılarak geri dönüĢüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmesi için geri dönüĢüm 

atık üniteleri tedarik edilmiĢ ve Merkez ve ek hizmet binalarına yerleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. 

Ayrıca kapatılan çöp alanı yerine yine sıfır atık kapsamında geçici depolama alanı yaptırılmıĢ, 

Çankaya Belediyesi ve Çev-Nak firması ile koordineli olarak atıkların nakilleri sağlanmıĢtır. 

2020 yılı içerisinde, kompost makinası hizmete sokularak gübre üretimine baĢlanılmıĢtır. 

Farkındalık oluĢturmak amacıyla e-Dergide sıfır atık konulu makale yayınlanmıĢ, konuya 

ilĢkin masa takvimi, broĢürler bastırılmıĢ ve dağıtılmıĢtır. 

 

 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi (CĠMER), Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla 

ĠliĢkiler MüĢavirliği Bilgi Edinme Birimi ve ayrıca kurumumuz internet adresi 

www.tkgm.gov.tr üzerinden vatandaĢlar tarafından 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde 

kurumumuza yapılan 52.844 adet baĢvuru en kısa zamanda cevaplandırılarak ilgililerine 

ulaĢtırılmıĢtır. Medya Takip Merkezi tarafından 01.01.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri 

arasında tarafımıza gönderilen Basın, Televizyon, Ġnternet medyası kategorisindeki haber 

takibi aĢağıdaki gibidir;  

 Basın Kategorisinde 15.708 haber  

 Televizyon kategorisinde 808 haber  

 Ġnternet medyası kategorisinde 67.212 haber 

 Sosyal medya kategorisinde 5.161 haber  

Yazılı ve görsel basında çıkan ve Medya Takip Merkezi tarafından gönderilen haberlerden 

Kurumumuzu ilgilendiren günlük haberlerin takibi yapılmıĢ, 2020 yılında Kurumumuzla ilgili 

yayınlanan mükerrer haberler elenerek 1.565 tanesi Üst Yönetime iletilmiĢtir. Genel 

Müdürlüğümüz ile ilgili basında çıkan haber sayısı 88.889’dur. 

http://www.tkgm.gov.tr/
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

PROGRAM 

SINIFLANDIRMASI 

2020 

BÜTÇE ĠÇĠ BÜTÇE DIġI TOPLAM 

TAPU VE KADASTRO 954.333.000 257.353.000 1.211.686.000 

KADASTRO HĠZMETLERĠ 409.275.000 147.849.000 557.124.000 

Harita Bilgilerinin Üretilmesi ve 

PaylaĢılması  
12.022.000 45.093.000 57.115.000 

Kadastro Faaliyeti  396.953.000 97.756.000 494.709.000 

TaĢınmaz Değerleme 300.000 5.000.000 5.300.000 

TAPU HĠZMETLERĠ 545.058.000 109.504.000 654.562.000 

ArĢiv ve Restorasyon 6.679.000 7.000 6.686.000 

Tapu ĠĢlemleri 513.619.000 29.519.000 543.138.000 

Tapu ve Kadastro BiliĢim 

Altyapısının GeliĢtirilmesi  
24.760.000 79.978.000 104.738.000 

YÖNETİM VE DESTEK 

PROGRAMI 
231.026.000 0 231.026.000 

TEFTĠġ, DENETĠM VE 

DANIġMANLIK 

HĠZMETLERĠ 

18.643.000 0 18.643.000 

Hukuki DanıĢmanlık ve 

Muhakemat Hizmetleri 
2.701.000 0 2.701.000 

Ġç Denetim 1.458.000 0 1.458.000 

Kurumsal Uluslararası ĠĢbirliği 

Faaliyetleri 
2.383.000 0 2.383.000 

TeftiĢ, Ġnceleme ve SoruĢturma 12.101.000 0 12.101.000 

ÜST YÖNETĠM, ĠDARĠ VE 

MALĠ HĠZMETLER 
212.383.000 0 212.383.000 

Bilgi Teknolojilerine Yönelik 

Faaliyetler 
2.041.000 0 2.041.000 

Genel Destek Hizmetleri 161.087.000 0 161.087.000 

ĠnĢaat ve Yapı ĠĢlerinin 

Yürütülmesi 
37.544.000 0 37.544.000 

Ġnsan Kaynakları Yönetimine 

ĠliĢkin Faaliyetler 
6.033.000 0 6.033.000 

Özel Kalem Hizmetleri 1.113.000 0 1.113.000 

Strateji GeliĢtirme ve Mali 

Hizmetler 
4.565.000 0 4.565.000 

GENEL TOPLAM 1.185.359.000 257.353.000 1.442.712.000 

Tablo 24: Faaliyetlere İlişkin Harcama Bilgileri 
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a. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve 

değerlendirmeler  

Program Adı TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi Yenilenen parsel sayısı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 

Çıktı 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Yenileme çalıĢmalarında vatandaĢ ile muhtar ve bilirkiĢilerin çalıĢmalara katılımında yaĢanan sorunlar ve Koronavirüs 

(Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek çalıĢma sistemine 

geçilmiĢ olması ve çalıĢmalara ara verilmesi. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

725.000.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 

Yıllık planlarda ortaya konulan performans hedeflerine göre yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesi ve tedbirlerin 

alınması. 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢ

me Oranı 

GerçekleĢm

e Durumu 

Yenilenen 

parsel sayısı 
Adet 2020 1.208.210 1.500.000 50.484 44.673 245.660 867.393  1.208.210 80.54 

Hedeflenen 

değere 

kısmen 

ulaĢıldı 

Tablo 25:Yenilenen parsel sayısı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi SayısallaĢtırma yapılan parsel sayısı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin Türü 
Nedir? 

Verimlilik 

Göstergeyi 
Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 

Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

SayısallaĢtırma çalıĢmalarında pafta zemin uyumu ve olmayan parsellerin bulunması nedeniyle çalıĢmanın 

tamamlanamaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının 
korunması amacıyla esnek çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması nedeniyle iĢ süreçlerinin aksaması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

725.000.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? Verilerin talepler ile test edilmesi. 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢm

e Oranı 

GerçekleĢ

me 

Durumu 

SayısallaĢtırma 

yapılan parsel sayısı 
Adet 2020 747.378 500.000 13.233 12.531 93.712 627.902 747.378 149,47 

Hedeflene

n değer   

aĢıldı 

Tablo 26:Sayısallaştırma yapılan parsel sayısı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi Tespiti yapılan tescilsiz alan miktarı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 
Türü Nedir? 

Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 
etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Tespit dıĢı alanların kadastro çalıĢmalarında orman mevzuatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar sebebiyle iĢ süreçlerinin 
aksaması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

180.000.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları 
Nelerdir? 

Yok 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 
gerekçeleri nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢm

e Durumu 

Tespiti 

yapılan 

tescilsiz alan 

miktarı 

Hektar 2020 424.015 200.000 77.149 48.128 75.936 222.802 424.015 212,01 

Hedeflenen 

değer  

aĢıldı 

Tablo 27:Tespiti yapılan tescilsiz alan miktarı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi 3B Ģehir modelleri ve/veya ortofoto harita üretimi amaçlı havadan görüntü alımı yapılan alan miktarı. 

Gösterge Değerlendirme Dönemi 4 

Performans Göstergesinin Türü 
Nedir? 

Girdi 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 
Unsurlar Nelerdir? 

Meteorolojik Sorunlar 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Uçağın bakım onarımda olması, pilotların TĠP eğitiminde bulunması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde  Katlanılan Maliyetler 
Nelerdir? 

240.000.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? 
Havadan görüntü alımı yapılan alanın ve güzergahın büyüklüğü ile yüksekliği, görüntü alımı yapılan alanın 

görüntü kalitesi. 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa gerekçeleri 
nelerdir?  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

3B Ģehir modelleri 

ve/veya ortofoto 

harita üretimi amaçlı 

havadan görüntü 

alımı yapılan alan 

miktarı  

Kilometre

kare 
2020 6342 8.000 0 1.021 4.936 99 6.056 75,7 

Hedeflenen 

değere kısmen 

ulaĢıldı  

Tablo 28:3B şehir modelleri ve/veya ortofoto harita üretimi amaçlı havadan görüntü alımı yapılan 

alan miktarı 
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Program Adı TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi E-denetim teftiĢ modülünün tamamlanma oranı. 

Gösterge Değerlendirme Dönemi 4 

Performans Göstergesinin Türü Nedir? Etkililik 

Göstergeyi Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 
Personel yetersizliği nedeniyle risk bulunmaktadır. 

Gösterge Verisinin Elde Edilmesinde 

KarĢılaĢılan Sorunlar/Zorluklar 

nelerdir? 

Yok 

Gösterge Verisinin Elde Edilmesinde  
Katlanılan Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? Yok 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa gerekçeleri 

nelerdir? 
  

Gösterge Adı Ölçü Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

E-denetim teftiĢ 

modülünün 

tamamlanma oranı 

Yüzde 2020 20 20 20 0 30 50 100 100 

Hedeflenen 

değere 

ulaĢıldı 

Tablo 29:E-denetim teftiş modülünün tamamlanma oranı 
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Program Adı TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi Kadastro faaliyetleri için gerekli biliĢim altyapısının tamamlanma oranı. 

Gösterge Değerlendirme Dönemi 4 

Performans Göstergesinin Türü 

Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 
Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 

Unsurlar Nelerdir? 

Mali kaynak yetersizliği. Donanım, yazılım vb. alt yapısının sunulması planlanan hizmetleri karĢılama düzeyinin 

yetersiz kalması riski bulunmaktadır. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

PaydaĢ birimlerin yetersiz desteği. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan Maliyetler 
Nelerdir? 

Yüklenici maliyet toplam 67.300.000 TL .  

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? Yok 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa gerekçeleri 

nelerdir? 

 Mali kaynak yetersizliği. Donanım, yazılım vb. alt yapısının sunulması planlanan hizmetleri karĢılama düzeyinin 

yetersiz kalması riski bulunmaktadır. 

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢm

e Durumu 

Kadastro faaliyetleri 

için gerekli biliĢim 

altyapısının 

tamamlanma oranı 

Yüzde 2020 0 10 0 0 0 0 0 0 

Hedeflenen 

değere 

ulaĢılamadı  

Tablo 30: Kadastro faaliyetleri için gerekli bilişim altyapısının tamamlanma oranı 
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Program Adı TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması. 

Performans Göstergesi Tekil değerleme sonucu değer verisi temin edilen taĢınmaz adedi. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 
Çıktı 

Göstergeyi 
Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, çalıĢmalarda yaklaĢık olarak 2 aylık bir aksama yaĢanmıĢtır. BaĢlangıç 

olarak, hizmete esas Ģartname hazırlanmıĢ ancak pandemiden ötürü ihaleye çıkılamamıĢtır. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Pandemi tedbirleri 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde  Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 
Ülke genelinde benzer iĢ bulunmadığından kıyaslama yapılamamaktadır. 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 
gerekçeleri nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Tekil değerleme 

sonucu değer 

verisi temin edilen 

taĢınmaz adedi 

Adet 2020 33.374 500.000 33.374   0 0 0 33.374   6,67   

Hedeflenen 

değere 

ulaĢılamadı 

Tablo 31: Tekil değerleme sonucu değer verisi temin edilen taşınmaz adedi 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı KADASTRO HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi Kadastro yapımı yönüyle sorunlu olan ve tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılması 

Performans Göstergesi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBĠS 2020) tamamlanma oranı 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Mali kaynak yetersizliği ile donanım, yazılım vb. alt yapısının sunulması planlanan hizmetleri karĢılama düzeyinin 
yetersiz kalabileceği 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

PaydaĢ birimlerin yetersiz desteği 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 
Yok 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Tapu ve Kadastro 

Bilgi Sistemi'nin 

(TAKBĠS 2020) 

tamamlanma 

oranı 

Yüzde 2020 10 30 10 0 0 10 10 33,33   
Hedeflenen değere 

ulaĢılamadı 

Tablo 32: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBİS 2020) tamamlanma oranı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde 

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Elektronik ortama taĢınan tapu iĢlemi sayısı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin Türü 

Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 

Unsurlar Nelerdir? 

TAKBĠS - MEGSĠS ve Web Tapu gibi önemli bir e-devlet altlığına sahip çalıĢan sistemlerin olması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

PaydaĢların iĢ birliğine yanaĢmaması, entegrasyon sorunu. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde  Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? - 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 
gerekçeleri nelerdir? 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle Tapu Müdürlüklerinden Web Tapu üzerinden baĢvuru 

yapılması zorunlu hale getirilmiĢ olup; bu kapsamda lansman ve tanıtım faaliyetlerine hız verilmiĢtir. Portallara 

eriĢim, kullanım kılavuzları ve videolar elektronik ortamda paydaĢlarımızın kullanımına açılmıĢtır. 

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Elektronik ortama 

taĢınan tapu 

iĢlemi sayısı 

Adet 2020 

 

2 

 

2 0 0 2 0 2 100 
Hedeflenen 

değere ulaĢıldı 

Tablo 33: Elektronik ortama taşınan tapu işlemi sayısı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde 

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Web- tapu kullanıcı sayısı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 
DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Hizmetin temin edilmesi ile vatandaĢların kullanma isteğinin yetersiz olması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 
Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 
- 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son GerçekleĢme  

Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

Gerçekl

eĢme 

Oranı 

GerçekleĢ

me 

Durumu 

Web- tapu 

kullanıcı sayısı 
Adet 2020 3.186.898 175.000 230.000 459.488 1.210.512 1.286.898   3.186.898 1.821,08   

Hedeflene

n Değer 

AĢıldı 

Tablo 34: Web- tapu kullanıcı sayısı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde  

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ve tapu sicili arasındaki uyum oranı. 

Gösterge Değerlendirme Dönemi 4 

Performans Göstergesinin Türü 
Nedir? 

Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 
Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 
Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek 

çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması iĢ süreçlerinin aksaması ve sorumlu birimlerce hatalı veri giriĢi yapılması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde  Katlanılan Maliyetler 

Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? - 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa gerekçeleri 
nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Tapu ve Kadastro 

Bilgi Sistemi ve tapu 

sicili arasındaki uyum 

oranı 

Yüzde 2020 8 25 83 5 2 1 91 364 
Hedeflenen 

değere ulaĢıldı 

Tablo 35: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ve tapu sicili arasındaki uyum oranı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde  

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Tasnif edilen tapu iĢlem belgesi oranı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 
Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek 
çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması iĢ süreçlerinin aksamasına sebep olmuĢtur. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

116.898.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 
- 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Tasnif edilen 

tapu iĢlem 

belgesi oranı  

Yüzde 2020 52 40 48 2 1 1   52 130 
Hedeflenen 

değer aĢıldı 

Tablo 36: Tasnif edilen tapu işlem belgesi oranı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde  

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Elektronik ortama aktarılan tapu belgelerinin oranı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 

DıĢsal Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 
etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek 

çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması iĢ süreçlerinin aksaması ve sorumlu birimlerce hatalı veri giriĢi yapılması. 

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek 
çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması iĢ süreçlerinin aksaması ve sorumlu birimlerce hatalı veri giriĢi yapılması. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

- 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 
- 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 
gerekçeleri nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Elektronik ortama 

aktarılan tapu 

belgelerinin oranı 

Yüzde 2020 52 40 48 2 1 1   52 130 
Hedeflenen değer 

aĢıldı 

Tablo 37: Elektronik ortama aktarılan tapu belgelerinin oranı 
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Program Adı 
TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde  

tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi PaylaĢılan taĢınmaz mülkiyet belgeleri oranı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin Türü 

Nedir? 
Verimlilik 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 
Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele kapsamında personelin sağlığının korunması amacıyla esnek 

çalıĢma sistemine geçilmiĢ olması iĢ süreçlerinin aksaması ve sorumlu birimlerce hatalı veri giriĢi yapılması. 

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

116.898.000 TL 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? - 

Ölçüm Tarihi 30.09.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 31.12.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 

  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 
Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

PaylaĢılan taĢınmaz 

mülkiyet 

belgeleri oranı 

Yüzde 2020 52 40 48 2 1 1 52 130  
Hedeflenen 

değer aĢıldı 

Tablo 38: Paylaşılan taşınmaz mülkiyet belgeleri oranı 
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Program Adı TAPU VE KADASTRO 

Alt Program Adı TAPU HĠZMETLERĠ 

Alt Program Hedefi 
Tapu iĢlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilmesi, tapu sicillerinin oluĢturulması ve düzenli Ģekilde 
tutulmasının sağlanması. 

Performans Göstergesi Restorasyon ve konservasyonu tamamlanmıĢ mülkiyete konu belge sayısı. 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi 
4 

Performans Göstergesinin Türü 

Nedir? 
Çıktı 

Göstergeyi 
Etkileyen/Etkileyebilecek DıĢsal 

Unsurlar Nelerdir? 

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Koronavirüs (Covid-19) salgını performans göstergesinin gerçekleĢme düzeyini 

etkilemektedir. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde KarĢılaĢılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 
Personel temininde yaĢanan güçlükler. 

Gösterge Verisinin Elde 
Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 
Mevcut imkanlar ile cari ödemeler ile yapılan maliyetler haricinde bir maliyet bulunmamaktadır. 

Kıyaslama Kaynakları Nelerdir? 
- 

Ölçüm Tarihi 
31.03.2020 

Sonraki Ölçüm Tarihi 
30.06.2020 

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
  

Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

GerçekleĢme  
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

GerçekleĢme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Yılsonu 

Değeri 

GerçekleĢme 

Oranı 

GerçekleĢme 

Durumu 

Restorasyon ve 

konservasyonu 

tamamlanmıĢ 

mülkiyete konu 

belge sayısı 

Adet 2020 5.414 6.000 2.894 230 1.176 1.114   5.414 90,23   

Hedeflenen 

değere kısmen 

ulaĢıldı 

Tablo 39: Restorasyon ve konservasyonu tamamlanmış mülkiyete konu belge sayısı 
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b. Performans Denetim Sonuçları  

SayıĢtay BaĢkanlığı, 6085 sayılı SayıĢtay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzde yürütmüĢ olduğu 2019 yılı denetiminde 

performans denetimi yapmamıĢtır. 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı tarafından performans denetimi yapılmamıĢtır. 

3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi  

Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 dönemine iliĢkin stratejik planında, 4 adet stratejik amaç, 

13 adet stratejik hedef ile bu amaç ve hedeflerle iliĢkili 35 adet performans göstergesi 

belirlenmiĢtir. 

Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 dönemi Stratejik Planının ikinci uygulama dilimi olan 2020 

yılı Performans Programında; 2 adet program, 2 adet alt program ve söz konusu program ve 

alt program hedeflerine ulaĢmasına yönelik 6 faaliyet ile 15 adet alt programların performans 

göstergesi belirlenmiĢtir.  

Performans Programında yer alan 15 adet alt programların performans göstergesi Stratejik 

planda yer alan hedef ve göstergeler ile aynı olup, bunlara iliĢkin değerlendirmeler faaliyet 

raporunun “a. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve 

değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
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Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 

Amaç 2 Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle bütünleştirmek. 

Hedef 2.1. 
Taşınmaz değerleme sisteminin kurulması için gerekli mevzuat çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

Hedef 2.1. Performansı 
(%0X%100)  
=%0 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Bu konuda planlanan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem 

Bu konuda şu aşamada yapacak bir mevzuat çalışmasına gerek olmamakla  
birlikte Amasya, Kırşehir ve Bartın illerinde "Kadastro Altlıklarının ve 3B Şehir 
Modellerinin Entegrasyonu" ve "Elektronik Tapu ve Kadastro Uygulama 
Projesi"nden  elde edilecek bulgulara göre mevzuat çalışmalarına  başlanacaktır. 

Sorumlu Birim Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.2.1.2.: Hazırlanan eylem planı 
sayısı/kılavuz not sayısı 

100% 0 2 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Başkanlığımızın 01/03/2020 tarihinde başlayıp 31/12/2023 yılında tamamlanması planlanan  
"Taşınmaz  Değerleme  Veri  Modeli  ve  Veri  Yönetim  Sisteminin  Kurulması"na yönelik ihalenin 
iptal edilmesi ile bu aşamada hedefe ulaşılamamıştır.  

Etkililik 
İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulamadığından performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik 

İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulamadığından performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamış olduğundan bu aşamada maliyet ile ilgili bir durum söz konusu 
değildir. 

Sürdürülebilirlik 

İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulamadığından performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamış olup kurumsal, yasal, çevresel ve benzeri unsurlar açısından 
oluşabilecek riskler bu aşamada yoktur. 
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Amaç 2 
Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle bütünleştirmek. 

Hedef 2.2. 
Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek, 
paylaşılacaktır. 

Hedef 2.2. Performansı 
(%6,67X%60) + (%30X%40) 
=%4+%12 
=%16 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Ülke genelinde sürekli olarak yapılan tekil değerlemeleri, BaĢkanlığımız bünyesinde kurulacak olan 
sistemlerdeki veri tabanına aktarmak suretiyle BaĢkanlığımızın temel görevi olan Toplu 

Değerlemelerin doğruluk oranını arttıracak yeterli referans bilgisi oluĢturmak amaçlanmaktadır. Bu 

nedenle BaĢkanlığımız Performans Değerlendirmesi için uygun bir gösterge değildir. 
 

Bilindiği üzere BaĢkanlığımızın 01/03/2020 tarihinde baĢlayıp 31/12/2023 yılında tamamlanması 

planlanan  "TaĢınmaz  Değerleme  Veri  Modeli  ve  Veri  Yönetim  Sisteminin  Kurulması"na  
yönelik 20A.2019.27.035.002 proje kodlu eylemi bulunmaktadır. Söz konusu eylem ile TaĢınmaz 

Değerleme Sisteminin  kurularak  tapu  harçları  ve  emlak vergilerinin  gerçek  değerleri  üzerinden  

alınmasını sağlanacak altyapının oluĢturulması amaçlanmaktadır. 
 

Bu kapsamda Dünya Bankası Finansmanlı TKMP-EF kapsamında danıĢmanlık hizmet alımına 

yönelik olarak iĢ tanımı hazırlanmıĢ, Dünya Bankası Satın Alma Usüllerinden Kalite Bazlı 

DanıĢman Seçimi  (CQS)  yöntemi  uyarınca  yapılan  ihalenin  ilanı  26/07/2020 tarihinde  Türkiye  

Gazetesi'nde, 29/07/2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazete'de ve 27/07/2020 tarihinde 

kurumumuzun web sitesinin "Ġhaleler" bölümünde yayınlanarak ihale süreci baĢlatılmıĢtır. Ancak 
ihale sürecinin devamı aĢamasında yapılan değerlendirmelerde;  ''mevcut  veri  kalitesi  ve  

standartlarının  beklenen  hedeflere  ulaĢmak açısından yeterli olmadığı anlaĢılmıĢ" olduğundan 

alınan kararla ihale iptal edilmiĢtir. 
 

Bununla birlikte söz konusu verilerin iyileĢtirmesine yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz Ġlgili 

Daire BaĢkanlıklarınca halen Amasya, KırĢehir ve Bartın illerinde "Kadastro Altlıklarının ve 3B 
ġehir Modellerinin Entegrasyonu" ve "Elektronik Tapu ve Kadastro Uygulama Projesi" baĢlatılmıĢ 

olup; her iki projeden elde edilen bulgulara göre ilerleyen süreçte "TaĢınmaz Değerleme Veri 

Modeli ve Veri Yönetim Sisteminin Kurulması" na yönelik projenin tekrar hayata geçirilmesi 
planlanmaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem 

Genel Müdürlüğümüz Ġlgili Daire BaĢkanlıklarınca halen Amasya, KırĢehir ve Bartın illerinde 

"Kadastro Altlıklarının ve 3B ġehir Modellerinin Entegrasyonu" ve "Elektronik Tapu ve Kadastro 

Uygulama Projesi" baĢlatılmıĢ olup; her iki projeden elde edilen bulgulara göre ilerleyen süreçte 
"TaĢınmaz Değerleme Veri Modeli ve Veri Yönetim Sisteminin Kurulması" na yönelik projenin 

tekrar hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

Sorumlu Birim Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-
A) 

PG.2.2.3.: Tekil değerleme  
faaliyetleri için veri 
toplama bilişim 
altyapısının tamamlanma 
oranı 

40% 0 100% 30% 30% 

 Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Başkanlığımızın 01/03/2020 tarihinde başlayıp 31/12/2023 yılında tamamlanması planlanan  
"Taşınmaz  Değerleme  Veri  Modeli  ve  Veri  Yönetim  Sisteminin  Kurulması"na yönelik ihalenin 
iptal edilmesi ile bu aşamada hedefe ulaşılamamıştır. 

Etkililik 
İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için sistem kurulamadığından performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik 

İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulamadığından performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamış olduğundan bu aşamada maliyet ile ilgili bir durum söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik 

İhalenin iptal edilmesinden dolayı Taşınmaz değer haritalarını oluşturmak ve mülkiyet bilgileriyle 
bütünleştirmek için Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulamadığından performans göstergesi 
değerlerine ulaşılamamış olup  kurumsal, yasal, çevresel ve benzeri unsurlar açısından oluşabilecek 
riskler bu aşamada yoktur. 
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Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .1. İnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir. 

Hedef 4.1. Performansı 
(%50X%30)+ (%0X%20) + (%0X%20) + (%98,8X%30) 
=%15+%0+%0+29,64 
=%44,64 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.1.2. Taşra teşkilatlarının 
yetkinliğini arttırmak için yıllık 
eğitim programı düzenlenen 
bölge sayısı 

20% 0 10 24 240% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren Covid – 19 pandemisiyle  iç ve dış çevrede negatif yönde 
değişiklikler meydana gelmesine rağmen  Eğitim süreçlerinin önemi göz önüne alındığında 
alternatif eğitim teknikleri de kullanılmak suretiyle izleme dönemindeki gerçekleşme hedefine 
ulaşılmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişimler hedef ve performans göstergelerinde 
herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 

Performans düzeyine ulaşılmış olup; farklı eğitim yöntemleri de kullanılmak suretiyle tespit 
edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Mevcut 
durumda öngörülen hedef ve göstergelere güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşıldığı göz önüne alındığında herhangi bir öngörülemeyen 
maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel v.b. unsurlar 
açısından eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin düşmesine yönelik riskler olmasına rağmen söz 
konusu risklerin bertaraf edilmesine yönelik sürdürülebilir planlamalar yapılmaktadır. 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .1. İnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir. 

Hedef 4.1. Performansı 
(%100X%30)+ (%100X%20) + (%100X%20) + (%85,33X%30) 
=%30+%20+%20+25,6 
=%95,6 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.1.4. Uzaktan eğitim 
sisteminin kullanım oranı 

20% 0% 10% 23% 230% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren Covid – 19 pandemisiyle  iç ve dış çevrede negatif yönde 
değişiklikler meydana gelmesiyle Uzaktan Eğitim Yöntemi kullanılmak suretiyle izleme 
dönemindeki gerçekleşme hedefine ulaşılmıştır.Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişimler hedef ve 
performans göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 

Performans düzeyine ulaşılmış olup; tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geliştirme 
faaliyetlerine devam edilmiştir. Mevcut durumda öngörülen hedef ve göstergelere güncelleme 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşıldığı göz önüne alındığında herhangi bir öngörülemeyen 
maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel v.b. unsurlar 
açısından eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin düşmesine yönelik riskler olmasına rağmen söz 
konusu risklerin bertaraf edilmesine yönelik sürdürülebilir planlamalar yapılmaktadır. 
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Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .1. İnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir. 

Hedef 4.1. Performansı 
(%100X%30)+ (%100X%20) + (%100X%20) + (%85,33X%30) 
=%30+%20+%20+25,6 
=%95,6 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Pandemi süreci nedeniyle çalışma şartlarında yaşanan sorunlar. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem 
Performans düzeyine kısmen ulaşılması yönünde tespit edilen 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geliştirme faaliyetleri 
planlanmaktadır. 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-
A)/(B-A) 

PG.4.1.5. Personel memnuniyet oranı 30% 52% 55% 54,56% 85,33% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren negatif yönde değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişimler hedef ve performans 
göstergelerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik 
Mevcut durumda öngörülen hedef ve göstergelere güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşıldığı göz önüne alındığında herhangi bir 
öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
v.b. unsurlar açısından olası risklerin bertaraf edilmesine yönelik sürdürülebilir 
planlamalar yapılmaktadır. 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .2. Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.2. Performansı 
(%100X%35) + (%53,84X%30) + (%100X%35) 
=%35+%16,15%+%35 
=%86,15 

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

© 

Performans % 
(C-A)/(B-A) 

PG.4.2.1.Bakım onarımı 
gerçekleştirilen hizmet binası 
sayısı 

35% 64 174 312 225,45% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2017 Bina Deprem Yönetmeliğinde yapılan değiĢiklikler ve bu bundan kaynaklanan tahliye 

,taĢınma, kiralama iĢlemleri, Mülki Ġdare Amirleri tarafından yeni ek alan tahsisleri, mevcut 

binada alan değiĢtirmesine yönelik hedeflenen değerlerde bir artıĢa ihtiyaç bulunmaktadır.2017 

Bina Deprem Yönetmeliğinde yapılan değiĢiklikler ve bu bundan kaynaklanan tahliye,  

taĢınma, kiralama iĢlemleri, Mülki Ġdare Amirleri tarafından yeni ek alan tahsisleri, mevcut 

binada alan değiĢtirmesine yönelik hedeflenen değerlerde bir artıĢa ihtiyaç bulunmaktadır. 

Etkililik 

 Gösterge değerinde pozitif yönde artış gerçekleşmiştir.Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
 Hizmet alanları Kurumsal Mimari Proje çerçevesinde tamamlanarak hizmet sunumu ve 
kurumsal kapasitenin arttırması  amacına ulaşmıştır. 

Etkinlik   Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Hizmet Binalarının bakım onarımlarını yapmak için gerekli teknik personele yeterli kadro 
ayrılamaması ve gerekli bütçe sağlanamaması durumunda hedefi gerçekleştirememe riski 
vardır. 
Bu riskin azaltılmasını teminen Üst Yönetim ve Personel Dairesi Başkanlığı  ile gerekli 
görüşmelerde  bulunulacaktır. 



 

 

 

 

Say
fa1

3
0

 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .2. Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.2. Performansı 
(%100X%35) + (%53,84X%30) + (%100X%35) 
=%35+%16,15%+%35 
=%86,15 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Ekonomik etkenler nedeniyle fesih ve tasviye süreçlerinin uzaması, tasarruf 
tedbirleri, ödeme planında aksaklıklar yaşanması gibi nedenlerden dolayı yapım 
işleri süreçlerinde farklılıklar oluşmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem Ek kaynak talebi 

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.2.2. Yeni hizmet binası 
sayısı 

30% 2 15 9 53,84% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Plan başlangıç dönemi itibari lle dış cevrede Ekonomik etkenler nedeniyle fesih ve tasviye 
süreçlerinin uzaması, tasarruf tedbirleri, ödeme planında aksaklıklar yaşanması gibi nedenlerden 
dolayı yapım işleri süreçlerinde farklılıklar oluşmuştur. Yatırım Programı Uygulama 
Koordinasyonu ve İzlemesine dair Cumhurbaşkanlığının ilgili hükümleri gereğince izin süreçleri 
uzamış olup, bu işler için Dönere Sermaye İşletme Müdürlüğünden yeterli kaynak 
aktarılamadığından aksaklıklar olmuştur. Beklenen hedefe ulaşılamamıştır. 

Etkililik 

Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Tespit edilen ihtiyaçların bir kısmı karşılanmıştır.  
Hizmet alanları Kurumsal Mimari Proje çerçevesinde tamamlanarak hizmet sunumu ve Kurumsal 
kapasite arttırmak amacına ulaşmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Yeni hizmet binaları yapmak için gerekli teknik personele yeterli kadro ayrılamaması ve gerekli 
bütçe sağlanamaması durumunda hedefi gerçekleştirememe riski vardır. 
Bu riskin azaltılmasını teminen Üst Yönetim gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .2. Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.2. Performansı 

((%100X%35) + (%53,84X%30) + (%100X%35) 
=%35+%16,15%+%35 
=%86,15X%35) + (%X%30) + (%X%35) 
 

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.2.3. Kurum dışında 
gerçekleştirilen tanıtım 
faaliyeti sayısı 

35% 2 20 22 111,11 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 
Mali kaynak yetersizliği ve gerekli bütçenin ayrılmaması durumunda hedefi gerçekleştirememe 
riski vardır. Bu riskin azaltılmasını teminen Üst Yönetim ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 
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Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .3. 
Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli 
geliştirilecektir. 

Hedef 4.3. Performansı 
(%25X%30) + (%100X%30) + (%100X%15) + (%66,6X%10)  
=%7,5+%30+%15+%6,66 
=%59,16 

Sorumlu Birim Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.3.2.Yenilenen BT 
altyapısı oranı 

30% 0% 100% 100% 100% 

 Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, performans göstergesi hedefine ulaşıldığından bir 
değişiklik ihtiyacı bulunmamıştır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin gerçekleĢmesinde herhangi bir risk faktörü olmamıĢtır. 

 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .4. Uluslararası alanda Kurumun etkinliği be bilinirliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.4. Performansı 
(%0X%60) + (%87,5X%40) 
=%0+%35 
=%35 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem 
 

Sorumlu Birim Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.4.1. Uluslararası alanda 
etkinliği arttırmaya yönelik 
yurt dışında açılan tapu 
temsilciliği sayısı/yıl 

60% 1 6 1 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik Beklenen karar çıkmadığı için performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılamadığı için maliyette herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Gerekli olan mevzuat düzenlemelerinin yapılmaması performansın hedeflenen değerine 
ulaşılamamasına sebep olmaktadır. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde her geçen yıl artan 
taşınmaz edinimleri ülke dışından da edinim taleplerini arttırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 100 
günlük eylem planlarında duyurusu yapılarak ülke ve dünya kamuoyunda oluşturulan 
beklentinin sonuçsuz kalması ülke imajına zarar vermektedir. Planlanan temsilcilikler için 
yapılması gereken çalışmalar kararname beklentisi ile ilerleyememekte ve daha önce yapılan 
fizibilite çalışmalarının tekrar yapılmasına gerek duyulmaktadır. 
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Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .4. Uluslararası alanda Kurumun etkinliği be bilinirliği arttırılacaktır. 

Hedef 4.4. Performansı 
(%0X%60) + (%87,5X%40) 
=%35 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlem 
 

Sorumlu Birim Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-
A) 

PG.4.4.2.Yabancıların taşınmaz 
edinimine ilişkin tanıtıcı faaliyet 
sayısı(Basılı materyaller, video, 
reklam vb.) 

40% 0 8 7 87,5% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmamakla birlikte pandemi etkisiyle 
planlanan ziyaretler uluslararası yaşanan olumsuzluklar sebebiyle performans gösterge 
değerinin altında kalmıştır. 

Etkililik 
Yapılan uluslararası ziyaretler hedeflerin altında kalmasına rağmen Kurumumuzun bilinirliğine 
katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Kurumun görev ve yetki alanı ile ilgili konularda yapılacak uluslararası organizasyonların takip 
edilememesi ve katılım sağlanamaması durumunda performansın hedeflenen düzeye 
ulaşmama riski bulunmaktadır. Yaşanan pandemi sebebiyle dünya çapında yapılan 
organizasyonların çoğunun iptali sonrası hedefte sapmalar olmaktadır. Pandemi süreci biter 
bitmez uluslararası alandaki faaliyetlerin takibi ile faaliyetlerin artması planlanmaktadır 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .5. 
Hukuki ve tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif 
edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır. 

Hedef 4.5. Performansı 

(%100X%10) + (%100X%30) + (%100X%30) + (%100X%30) 
=%10+%30+%30+%30 
=%100 

Sorumlu Birim Arşiv Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.5.1.Kurulan mahzen sayısı 10% 1 4 5 133,33% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlar değerlendirildiğinde yeni kurulacak mahzene ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Etkililik 
Gösterge değerine ulaĢılmıĢ olup, gelecek dönemde mevcut performans göstergesinin 

devamlılığı olmayacaktır. 

Etkinlik Öngörülen ve harcananın dıĢında haricen bir maliyet unsuru bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik P.G. 4.5.1 2021 yılı itibari ile Stratejik Plan’da hedefini tamamlamıĢtır. 
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Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .5. 
Hukuki ve tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif 
edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır. 

Hedef 4.5. Performansı 

(%100X%10) + (%100X%30) + (%100X%30) + (%100X%30) 
=%10+%30+%30+%30 
=%100 

Sorumlu Birim Arşiv Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.5.2.Merkezde toplanan 
belge sayısı (cilt) 

30% 1.136 25.000 25,580 102,43% 

 Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik TaĢra birimlerinde bulunan defterlerin taĢınma iĢi 2020 yılında tamamlanmıĢtır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaĢılmıĢtır. 

Etkinlik Mevcut iĢ için ayrılan bütçe dıĢında bir harcama yapılmamıĢtır. 

Sürdürülebilirlik P.G. 4.5.2 2021 yılı itibari ile Stratejik Plan’da hedefini tamamlamıĢtır 

 

 

Amaç 4 Hizmet sunumunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. 

Hedef 4 .5. 
Hukuki ve tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif 
edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır. 

Hedef 4.5. Performansı 

(%100X%10) + (%100X%30) + (%100X%30) + (%100X%30) 
=%10+%30+%30+%30 
=%100 

Sorumlu Birim Arşiv Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri © 

Performans % (C-A)/(B-A) 

PG.4.5.3. Tasnif edilen belge 
sayısı (cilt) 

30% 1.136 25.000 25.580 102,4% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik TaĢradan ve merkezden gelen arĢiv belgelerinin sınıflandırma iĢlemi tamamlanmıĢtır.  

Etkililik Gösterge değerine ulaĢılmıĢtır 

Etkinlik Mevcut personel ve bütçe ile performans hedefi gerçekleĢmiĢtir. 

Sürdürülebilirlik P.G. 4.5.3 2021 yılı itibari ile Stratejik Plan’da hedefini tamamlamıĢtır 
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4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

En genel ifadeyle Performans Bilgi Sistemi, ulaĢılmak istenen amaçlar doğrultusunda 

belirlenen hedef ve göstergeler ile bunlara iliĢkin verilerden oluĢan performans bilgisinin, 

maliyet bilgisini de kapsayacak Ģekilde toplanması, iĢlenmesi ve kullanılması amacıyla 

oluĢturulan sistemdir. 

Performans bilgi sisteminin altyapısını oluĢturan performans programı hazırlama, izleme-

değerlendirme süreçleri Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemindeki (e-bütçe) 

“Program Bütçe Hazırlık > Performans Bilgileri “alt modülleri aracılığıyla yürütülmektedir. 

TKGM 2020-2022 dönemi bütçe hazırlıkları kapsamında performans bilgi ve verileri e-bütçe 

(https://programbutce.sbb.gov.tr) adresinde yer alan “Performans Bilgileri” modülüne 

kaydedilmiĢtir. 

Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminde (e-bütçe)  yer alan “Performans Bilgileri” 

Modülü kurumsal performans uygulamalarıyla ilgili verilerin toplanması, performans 

sonuçlarına iliĢkin izleme ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla oluĢturulmuĢ bir 

sistemdir. Performans programının izlenmesi amacıyla e-bütçe sisteminde gerekli altyapı 

oluĢturulmuĢ, kullanılacak form ve bilgilere yer verilmiĢtir.  

Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı performans programı söz konusu modül kullanılarak program 

ve alt programlar ile bunlara iliĢkin performans bilgisini içerecek Ģekilde hazırlanmıĢ ve 

kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. 

Stratejik plandaki amaç ve hedefler ile performans programında yer alan hedefler ve sorumlu 

harcama birimleri arasında bağlantı sağlanmıĢtır.  

Program bütçenin sağlıklı bir Ģekilde uygulanabilmesi için güvenilir, kıyaslanabilir ve 

ölçülebilir performans bilgilerinin yıl içi gerçekleĢmelerinin izlenmesi ve raporlanması 

gerekmektedir. Bu kapsamda performans bilgilerinin dönemsel gerçekleĢmelerine iliĢkin 

verilerin düzenli olarak toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi, analiz sonuçlarının 

raporlanması ve iyileĢtirmeye yönelik tedbirlerin geliĢtirilmesi önemlidir. Bu çerçevede Alt 

program hedefleri ile bu hedeflerin izlenmesi için belirlenen alt programların performans 

göstergeleri izleme ve değerlendirme sürecinin temelini oluĢturmaktadır.  

Bu kapsamda; 

Genel Müdürlük merkez harcama birimleri performans programında sorumlu oldukları alt 

program hedefleri, faaliyetleri ile alt programların performans göstergelerine ait gerçekleĢme 

sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde e-bütçe sisteminde yer alan performans bilgileri 

modülü baĢlığı altındaki ilgili bölümlere girmeleri sağlanmaktadır. Elde edilen veriler Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından konsolide edilip değerlendirmesi yapılarak bir rapor 

halinde üst yöneticiye sunulmaktadır.  
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Tüm dünyada ve ülkemizde de etkilerini gösteren pandemi koĢulları sebebiyle gerek kamuda 

esnek çalıĢmaya gidilmesi gerekse idari izinli sayılan personel sebebiyle programın 

kullanımına yönelik birimlere verilecek olan eğitimler gerçekleĢtirilememiĢtir.  

Ġzleme raporları, karar alıcılara anlaĢılır, açık ve nesnel biçimde sunulmaktadır. Bu sayede 

yöneticiler doğru, hızlı ve güvenilir karar alabilmektedirler. 

Ayrıca yöneticiler hedeflerden sapma olduğu takdirde göstergenin yılsonu hedefine 

ulaĢmasını sağlamaya yönelik iyileĢtirici tedbirler almaktadırlar. 

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

etkililik, performans bilgi sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla doğru orantılıdır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE 

KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TKGM 2019-2023 dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinde, Genel Müdürlüğümüzü 

etkileyen koĢullar sistematik olarak incelenmiĢ olup, TKGM’ nin GZFT’ si (Güçlü Alanlar-

Zayıf Alanlar-Fırsatlar Tehditler) belirlenmiĢtir. 

TKGM’nin güçlü ve zayıf alanları; kuruluĢ içi analiz, durum analizi ve yapılan diğer 

çalıĢmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditler ise PESTLE Analizi (Politik, Ekonomik, 

Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal Ve Çevresel DıĢ Etkenler) sonuçlarından yararlanılarak 

belirlenmiĢtir.  

 

 

A. STRATEJIK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KURUMSAL KAPASITE İHTIYAÇLARI 

Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaĢmada stratejik planda öngörülmeyen 

kurumsal kapasite ihtiyaçlarına Faaliyet Raporunun “3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi” 

baĢlığı altındaki her bir göstergeye ait ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik  

kısımlarında yer verilmiĢtir. 
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B. ÜSTÜNLÜKLER 

ÜSTÜNLÜKLER 

Ülke genelinde yaygın ve güçlü bir teĢkilat yapısına sahip olması, 

E- devlet portalında etkin bir kurum olması, 

Proje gerçekleĢtirme konusunda güçlü bir kaynak altyapısına sahip olması ve sürekli olarak 

proje üreten kurum olması, 

Tapu hizmetlerinin sunumunda vatandaĢ memnuniyet oranının yüksek olması, 

Kalkınmanın alt yapısını teĢkil eden kuruluĢ olarak mülkiyete yönelik tüm kamu 

kurumlarına altlık hizmet sunması, 

Hükümetin ekonomik planlarında gayrimenkul sektörünün önemli bir yer tutması, 

Yurt dıĢında teĢkilatlanma kapasitesinin bulunması, 

Mevzuat konusundaki tecrübenin fazla olması, alanında mevzuata yön verebiliyor olması, 

Ġyi, güvenilir ve güçlü bir arĢiv sistemine sahip olması, 

Teknolojik geliĢmeleri takip eden ve dönüĢümlere uyum kabiliyeti yüksek bir kurum 

olması, 

Özel sektör, kamu kurum ve kuruluĢları ile veri paylaĢımının artması ve Sistem güvenliğine 

aĢırı önem verilmesi, 

Mülkiyet açısından devlet güvencesi altında hizmet veriyor olması, 

TAKBĠS, MEGSĠS, web tapu hizmetleri gibi önemli bir e-devlet altlığına sahip çalıĢan 

sistemlerin kurumda ve sektörde iĢ yükünü azaltması, maliyetlerin kısılmasına olanak 

tanıması, 

Özel sektörü ve istihdamı destekleyen bir kurum olması, 

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalmıĢ günümüz ülkelerinin arĢiv hizmetleri konusunda 

kuruma ihtiyaç duymaları, 

Hizmetlerinde TSE EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi ilke ve değerlerini rehber 

edinmiĢ kurum olması. 
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C. ZAYIFLIKLAR 

ZAYIFLIKLAR 

Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmaların kurum bütçesine olumsuz etkisi, 

Bütünüyle dijitalleĢmenin veri/bilgi güvenliği ve muhafazası konusunda riskler oluĢturması, 

TeĢkilat yasasının kurumdaki ihtiyaçları tam olarak kapsamaması, 

ĠĢlem hacmi çok düĢük küçük ilçelerde bile müdürlük kurma zorunluluğu olması, 

Medeni Kanun’un 1007. Maddesi gereği tapu sicilinin hatalı tutulmasından kaynaklanan 

sorumluluğun tapu çalıĢanlarına rücu edilmesinin personel üzerindeki olumsuz etkisi, 

Mevzuatın çok yoğun, karmaĢık olması ile birlikte ilgili mevzuatlarda hızlı değiĢimlerin 

olması, 

Yeryüzü Ģekilleri ve coğrafi koĢulların kadastral faaliyetleri zorlaĢtırması, 

Yazılım geliĢtirme ve sürdürülmesinde dıĢa bağımlı olması, 

Hizmet sunulan alanda aracılık faaliyetlerine iliĢkin yasal düzenlemelerin yeterli düzeyde 

olmaması, 

VatandaĢın değiĢen Ģartlardan dolayı beklentisinin fazla olması, 

Toplum stres seviyelerindeki artıĢlar ve bunun kurum çalıĢanlarına olan olumsuz etkisi, 

VatandaĢın teknoloji okuryazarlık seviyesinin düĢük olmasından dolayı yüz yüze hizmet 

yükünü artırıcı etkisi, 

ĠĢ yükü analizine göre personel/iĢ dağılımının etkin yapılamaması, 

Vekâleten yapılan atamaların olumsuz etkileri, 

Belge RestorasyonuAtölyesinin iĢlevini geliĢtirecek olan Kimya ve Mikrobiyoloji 

laboratuvarının henüztam olarak kurulamamıĢ olması. 
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 TKGM’nin sunmuĢ olduğu hizmetlerin teknolojik geliĢmelere bağlı olarak donanım, 

yazılım vb. iyileĢtirmelerinin yapılması ( TAKBĠS’in yeni teknolojilere göre 

modüllerinin  güncellenmesi, e-arĢiv ve sistem odası kapasitesinin arttırılması) ve Bilgi 

teknolojileri altyapısının ihtiyaçları karĢılayacak düzeyde sürekli geliĢtirilmesi, 

 Bilgi Teknolojileri BaĢkanlığı olarak TSE EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi  sertifikası alınmıĢtır. Genel Müdürlüğün merkez ve taĢra birimlerine 

yaygınlaĢtırması 

 Kurum içinde aktif kullanılan yazılımların birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, 

 TKGM personelinin teknolojik bilgi ve becerisini geliĢtirici faaliyetler (yüz yüze 

eğitim, uzaktan eğitim, e-eğitim vb.) yapılması, ilgili alanlarda uzmanlaĢmasının 

sağlanması 

 Tapu ve Kadastro bilgilerinin kesinleĢtirilerek dijital ortama aktarılması ve elektronik 

ortamda paylaĢılması, 

 Elektronik arĢiv altyapısının oluĢturularak kurumsal bazda bütün birimler için ihtiyaç 

duyulan arĢiv belgelerinin elektronik arĢive aktarılması ve e-arĢiv üzerinden 

kullanımının sağlanması, 

 Gayrimenkul Değerleme ÇalıĢmaları ve Tapu Hizmetlerinin Sunumunda Hizmet 

Kalitesinin Yükseltilmesi (Türkiye Tapu Projesinin) çalıĢmalarına ağırlık verilmesi, 

 Tapu iĢlemlerinde gerçekleĢen fiyatın kaydedilmesi, ülke genelinde değer haritaları 

oluĢturulması, deprem/terör gibi nedenlerle ortaya çıkan değer değiĢimlerinin takip 

edilebilmesi, 

 Güncel verilerle çok boyutlu harita üretiminin tamamlanması. Bu kapsamda 3 Boyutlu 

ġehir Modelleri ve 3 Boyutlu Kadastro Altlıklarının OluĢturulması ve tapu kadastro 

verilerin entegrasyonunun sağlanması, 

 PaydaĢ kamu kurum ve kuruluĢları ve Genel Müdürlüğün diğer birimleri arasında 

iletiĢimin ve koordinasyonun, artırılması, 

 Ġlk tesis kadastro çalıĢmalarının ülke düzeyinde bitirilmiĢ olup, ülke genelinde 

sayısallaĢtırma ve güncelleme çalıĢmalarının  devam etmesi, 

 Yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili daha çok tanıtım ve bilgilendirme yapılması, 

 Hukuki ve tarihi değere haiz arĢivlerin oluĢturulması ve güçlendirilmesi çalıĢmalarına 

hız verilmesi gerekmektedir.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ 

amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 

sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

             Ankara  

      ….ġubat 2021 

 

 

 Mehmet Zeki ADLI 

                                                                                               Genel Müdür V. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI 

 

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 

olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli 

tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 

beyan ederim. 

 Ġdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

 

             Ankara  

        ….ġubat 2021 

 

 

 Mehmet POSTACI 

      Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 

 

 

 

 



 

 

 

 

Say
fa1

4
4

 

 



 

 

 


