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I. GİRİŞ 

 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim 

sistemi kamu kurum ve kuruluşlarda yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu bu 

kanun ile mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve 

performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim 

konuları temel unsurlar olarak yer almaktadır. 

Ayrıca bu Kanuna dayanılarak, 2007 yılında yayınlanan “Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliğinde“ ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, 

izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim 

kuralları ile tüm kamu kurumlarında tutarlı kapsamlı bir kontrol sisteminin 

kurulması ve uygulanması için gerekli standartlara yer vermiştir. 

5018 sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin 

kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür 

ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama 

yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve 

işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiştir. 5. 

kısmında ise iç kontrolün tanımı, amacı, iç kontrolün yapısı ve işleyişi başlıkları 

altında iç kontrole ilişkin hükümlere yer almaktadır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği” ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 

uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar 

için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir. Bu tebliğ ile idarelerin iç kontrol 

sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, 

yapılması gereken çalışmaları tespit etmeleri, bu çalışmalar için eylem planı 

oluşturmaları, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması 

çalışmalarını yürütmeleri gerektiği de belirtilmiştir. 

Ayrıca iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama 

adımlarını da içeren Kamu İç Kontrol Rehberi Kamu İdarelerine Kamu İç Kontrol 
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Standartlarının uygulanması konusunda daha fazla rehberlik etmek amacıyla 

yayınlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzde 2009 yılından başlayarak merkez birimlerinde 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları hazırlanmış ve 

uygulamaya konulmuştur. 2018 yılından itibaren ise taşra birimlerimizin de 

katılımı ile Uyum Eylem Planı faaliyetleri yürütülmektedir. Kurumumuzda etkili 

ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesi süreçleri mevcut iç kontrol mevzuatı çerçevesinde yürütülmeye 

devam edecektir. 

Kurumumuzda güçlü bir iç kontrol sistemi ile birlikte iç kontrol 

faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Belirli 

dönemlerde ise sistemin işleyişi izlenmekle birlikte izleme sonucunda tespit 

edilen eksiklikler ise giderilmeye çalışılmaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan 17 nolu standartta, 

“İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.” ifadesi yer 

almaktadır. Bu standardın genel şartlarında; 

17.1 “İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme 

yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.” 

17.2 “İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç 

ve yöntem belirlenmelidir.” 

17.3 “İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır.” denilmektedir. 

2020 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu çalışmalarına yukarıda 

belirtilen mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumlu tüm 

birimlerini kapsayacak şekilde başlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca Kamu İç Kontrol Standartlarının izleme bileşeni altında yer alan İç 

Kontrolün Değerlendirilmesi Standardı doğrultusunda hazırlanan merkez ve 
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taşra birimleri tarafından doldurulan soru formaları genel bir değerlendirmeye 

tabi tutularak Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı İç Kontrol Sistemi 

Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzde; Üst Yöneticinin liderliği ve gözetiminde, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin 

katılımı ve İç Denetim Biriminin desteği ile iç kontrol sistemi; kapsamlı bir 

yönetim anlayışı, risk yönetimi ve sistemin izlenmesi odaklı faaliyetlerine devam 

edilecektir. 

MİSYON VE VİZYON 

 
MİSYON 

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza 

etmek, güncellemek hizmete sunmak. 

VİZYON 

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. 
 

 

 



İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2020 

4 

 

 

 

 

ORGANİZASYON YAPISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden 

meydana gelmektedir. Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, 

Genel Müdürlüğü temsil eder. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla üç 

Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür 

tarafından verilen görevleri yerine getirir. Genel Müdürlüğün taşra birimi, 24 

Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro 

Müdürlüğünden meydana gelmektedir. 
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II. İÇ KONTROL SİSTEMİ SORU FORMU SONUÇLARI 

 
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin İzleme başlıklı 5. 

bölümünde izleme, idarelerin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol 

sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına 

uyum çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarına 

yönelik eylemlerin belirlenmesi olarak tanımlanmıştır. 

Aynı zamanda izleme iç kontrol sisteminin beklendiği şekilde işleyişinin 

ve koşullardaki değişikliklere uyum göstermesinin sağlanması amacıyla 

gerçekleştirilebilir. Bu sayede yönetime istenmeyen bir olay meydana 

gelmeden önce riski kontrol etme şansı verir. 

İç kontrol sisteminin izlenmesinde soru formları/anketler, çalışma 

grupları, iç ve dış denetim raporları, bütçe bilgileri ve ön mali kontrole ilişkin 

verilerden de yararlanılmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç 

kontrol sisteminden beklenen katkının sağlanıp sağlamadığının, iç kontrol 

standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Kamu İç Kontrol 

Rehberi’nde belirtilen Örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu (İZ EK 1) ve İç 

Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporuna (İZ EK 2) uygun olarak Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. 

İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Sürecinde İzlenen Adımlar 

 
 İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine Kamu İç Kontrol Rehberinde 

belirtilen Örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formunun (İZ EK 1) TKGM 

merkez ve taşra birimleri tarafından doldurulması için gönderilmesi ile 

başlanmıştır. 
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 Soru formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili birimlere bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 Soru formunun doldurulması için makul bir süre verilmiştir. 

 Birimlerin soru formunu doldururken, bu işlemin bir öz değerlendirme 

niteliği taşıdığını, başka bir deyişle, sorulara verecekleri cevaplarla 

öncelikle kendi birimlerini değerlendirdiklerini göz ardı etmemeleri 

gerektiği belirtilmiştir. 

 Soru formlarının doldurulmasında gerektiğinde Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı temsilcisinden de destek alabilecekleri belirtilmiştir. 

 Birimlerden gelen soru formlarının sonuçları Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş ve bu sonuçları başta olmak 

üzere aşağıdaki bilgi kaynaklarını da kullanarak değerlendirme raporu 

hazırlamıştır. 

 İç ve dış denetim sonuçları 

 Ön mali kontrole ilişkin veriler 

 Diğer bilgi kaynakları (yöneticilerin görüşleri, bütçe bilgileri, kişi ve 

/veya idarelerin talep ve şikâyetleri) 

Yukarıdaki hususlar ve Kamu İç kontrol Rehberinde yer alan bilgilerden 

yola çıkarak oluşturulan rapor taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

(İKİYK) üyelerine, yöneticisi olduğu birimin durumu da eklenerek görüşleri 

alınmak üzere gönderilmektedir. Nihai hale getirilen rapor ise Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Haziran ayı sonuna kadar Üst Yöneticinin 

onayına sunulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. 

 
İç Kontrol Sistemi Soru Formu Sonuçlarının Yorumlanması 

 
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu ile idarenin iç kontrol 

standartlarına uyum sağlayıp sağlamadığı ve iç kontrolün beş bileşeninin 

(kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve 

izleme) incelenerek iyileştirilecek alanların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
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 İç kontrol sistemi soru formu 70 sorudan oluşmaktadır. 

 Sorularda Evet, Hayır ve Geliştirilmekte olmak üzere 3 cevap seçeneği 

sunulmuştur. 

 Evet 2 puan, Geliştirilmekte 1 puan ve Hayır 0 puan olmak üzere her 

birimin, iç kontrolün 5 bileşeni ve anket genelinde puanları 

hesaplanmıştır. 

 Yüzde puanları her kategori için ayrı ayrı ve formun geneli için aşağıdaki 

Kamu İç Kontrol Rehberinden alınan tabloda belirtildiği gibi 

yorumlanmıştır: 

 

 

% Puanı YORUM 

0-25 İç kontrol sisteminin gelişiminin en düşük seviyede olduğunun 

göstergesi. Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının 

henüz idarede uygulanmadığı anlaşılmaktadır. İç kontrol sisteminin 

kurulması için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir. 

26-50 İç kontrol sisteminin gelişiminin düşük seviyede olduğunun göstergesi. 

İç kontrol sistemine ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanması için çalışmalara başlandığı 

anlaşılmaktadır. Ancak çalışmaların artarak devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi gereklidir. 

51-75 İç kontrol sisteminin gelişiminin orta seviyede olduğunun göstergesi. İç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başladığı, ancak geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

76-90 İç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede olduğunun göstergesi. 

İç kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha geliştirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

91-100 İç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. İç kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 
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II. 1. KONTROL ORTAMI 

 
İç kontrol sisteminin temelini oluşturan kontrol ortamı, iç kontrol sistemi 

ile ilgili nasıl bir strateji belirleneceği konusunda genel bir bakış açısı oluşturur. 

İç kontrol sisteminin kurulabilmesinin ilk şartı uygun bir kontrol ortamının 

varlığıdır. 

İç kontrol sisteminin başarılı olması için uygulanması gereken kontrol 

ortamı ilkeleri; kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik 

değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, 

organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim 

felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususlar olarak tanımlanmaktadır. 

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu çalışmalarına Genel 

Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerince İç Kontrol Sistemi Soru Formuna 

verilen cevapların değerlendirilmesi ile başlanmış olup beş bileşen altında 

aşağıda belirtilmektedir. 

Kontrol Ortamı Bileşeni Soru Formu Analiz Sonuçları 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tapu Dairesi 

Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi 

Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

Ankara Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge 

Müdürlüğünde, Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve 

Yozgat Bölge Müdürlüğü iç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede 

olduğu, iç kontrol mekanizmasının en iyi şekilde uygulandığı görülmektedir. 

Hukuk Müşavirliği, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, Bursa 

Bölge Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, 
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Samsun Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, 

Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge Müdürlüğü, 

Denizli Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, 

Sivas Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

gelişiminin yüksek seviyede olduğu iç kontrol mekanizmalarının uygulamasının 

bu birimlerde yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığında İç kontrol sistemi düşük 

olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının uygulanması için çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 
 

 2020-2021 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; kontrol ortamı bileşeni altında 10 adet eylem ve 

faaliyete yer verilmiştir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyleri, 

2020 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve 

planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme yapma konusunda katkı 

sağlamaktadır.

 Söz konusu eylemlerle iç kontrol sistemi ve işleyişinin Genel Müdürlük 

yöneticileri ve çalışanları tarafından desteklenmesi, iç kontrole yönelik 

mevcut algının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

üyeleri tarafından 6 aylık dönemler ile (Ocak- Temmuz) İç Kontrol 

Sistemi değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

 2020-2021 yılı TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanının başkanlığında İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda paylaşılmış 

ve nihai hale getirilmiştir.



İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2020 

10 

 

 

 Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi için 

iç kontrol standartlarına uyum eylem planının uygulanma sürecinin yer 

aldığı bir talimat yayınlanmıştır.

 Genel Müdürlükte domaine bağlı bilgisayarlardan Misyon, Vizyon ve 

Temel Değerlerimiz Uyum Eylem Planı kapsamında tüm personele 

duyurulmuştur.

 Birimlerimizin TKGM web sayfalarında yer alan teşkilat şemaları Kalite 

Yönetim Sistemine uygun olarak güncellenmiştir.

 İç Kontrol farkındalığının arttırılması amacıyla Afişler hazırlanmış ve

bilgilendirme e-postaları personele gönderilmiştir. 

 KYS iç tetkikçi eğitimine katılan personele Kurumsal Yaşamda Etik 

Kurallar eğitimi verilmiştir. Aday Memurlara Yetiştirme Eğitiminin, 

hazırlayıcı eğitim bölümde Etik ilkeleri ile ilgili eğitim planlanmakla birlikte 

salgın nedeni ile eğitim iptal edilmiştir. İlerleyen dönemlerde yapılacak 

eğitimlerde belirlenen personele etik eğitimleri verilmeye devam 

edilecektir.

 TKGM Etik komisyonu çalışma Usul ve Esasları güncelleme çalışmalarına 

başlanmıştır.

 Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Hassas Görev Prosedürü 

hazırlanmıştır. Hassas Görevlerin tespit edilmesi ve personele 

duyurulması ise bir sonraki dönemde gerçekleştirilecektir.

 Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri Eğitim Kurulu kararlarına göre 

birimlerden gelen talep doğrultusunda Eğitim Müdürlüğü tarafından 

planlanmaktadır. Her yıl toplanan Eğitim Kurulu Toplantısına temel olmak 

üzere tüm Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarının eğitim talepleri 

yazı ile istenmekte ve gelen eğitim talepleri doğrultusunda ise personele 

eğitim verilmektedir.
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II.2. RİSK DEĞERLENDİRME 

 
İç kontrol sisteminin ikinci bileşeni olan risk değerlendirme, idarenin 

hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz 

edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. İdarelerin risklere karşı 

hazırlıklı olmaları ve risk değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. 

Risk değerlendirme bileşeni ile risklerin tanımlanması, bu risklerin 

meydana gelme olasılıklarının hesaplanması ve bunlarla beraber risklerin 

ortaya çıkabileceği sonuçların gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. 

İç kontrol faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleştirilmelidir. Riskli alanların 

belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması iç kontrol 

sisteminin başarısı açısından önemlidir. Risk değerlemesi yapılırken öncelikle 

kurumun amaç ve hedeflerinin açık ve net olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

İdarenin karşılaşabileceği potansiyel olaylar ile birlikte idarenin kendine özgü 

durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Risk Değerlendirme Bileşeni Soru Formu Analiz Sonuçları 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tapu Dairesi 

Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Yabancı İşler 

Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığında iç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğu, iç 

kontrol mekanizmasının en iyi şekilde uygulandığı görülmektedir. 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Bölge Müdürlüğünde iç kontrol 

sisteminin gelişiminin yüksek seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının bu birimlerde yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Bilgi teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Değerleme Dairesi 

Başkanlığı, Ankara Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge 

Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Trabzon 
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Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Eskişehir 

Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

gelişiminin orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya 

başlandığı, ancak geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

İzmir Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge 

Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Elazığ 

Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü, Van Bölge 

Müdürlüğü, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde Risk 

Değerlendirme standardının gelişiminin düşük seviyede olduğu ancak sisteme 

ilişkin farkındalık ve anlayışın bulunduğu anlaşılmaktadır. İlerleyen dönemlerde 

çalışmalar artarak devam edecektir. 

Hukuk Müşavirliği ise Risk Değerlendirme standardının en düşük 

seviyede olan birim olduğu görülmektedir. İç kontrol sisteminin kurulması için 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının rehberlik ve yönlendirmesi ile çalışmalar 

yürütülecektir. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 
 

 2020-2021 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; risk değerlendirme bileşeni altında 3 adet eylem 

ve faaliyete yer verilmiştir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme 

düzeyleri, 2020 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun 

tespiti ve planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz 

ortaya konulmasında katkı sağlamaktadır.

 TKGM Risk Strateji Belgesi (RSB) çerçevesinde görevlere ilişkin risklerin 

belirlenmesi çalışmaları ülkemizin yaşamış olduğu salgın sürecinden 

dolayı eğitim faaliyetleri düzenlenemediği için bir sonraki döneme 

ertelenmiştir.

 2020 yılı stratejik ve program riskleri ilgili Başkanlıklarca tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu riskler ise (Temmuz ve Aralık ayı) yeniden gözden
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geçirilerek değerlendirilmesi yapılmış ve Konsolide Risk Raporu 

oluşturulmuştur. 

 Genel Müdürlüğümüzde stratejik planın etkinliğinin sağlanması ile Bölge 

Müdürlüklerinde planlama, uygulama, izleme ve değerlendirmelerin 

artırılmasına katkı sağlanması amacıyla Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının koordinasyonunda ve harcama birimlerinin katkısıyla 

"Taşra Eylem Planı" hazırlanmıştır.

 Taşra Eylem planı 2020 yılı ilk altı aylık gerçekleşme sonuçlarını içeren 

“Taşra Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve üst 

yöneticiye sunulmuştur.

 Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sistemi 

ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında personelin kurumumuzun misyon, 

vizyon, amaç ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

 Genel Müdürlüğümüz tarafından; yürütülen program, faaliyet ve projeler 

ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programı hazırlanmakta, 3 aylık dönemlerle izlenmekte ve 

izleme sonuçları da Üst Yöneticiye raporlanmaktadır.

II. 3. KONTROL FAALİYETLERİ 

 
Kontrol faaliyetleri, kurumun hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde 

karşılaşılan risklerin yönetilmesi ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla 

belirlenen politika ve prosedürlerdir. Öngörülen risklerin etki ve olasılığını 

azaltmayı ve idarelerin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını arttırmayı 

amaçlayan uygulamalardır. 

Aynı zamanda kontrol faaliyetleri idarelerin risklerle karşılaşma 

olasılığının azaltılması ve meydana gelen aksaklıkların nedenlerinin tespit 

edilerek bir daha tekrar edilmemesi, dersler ve sonuçlar çıkarılabilmesi için 

kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. 
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Kontrol faaliyetleri, gerek yönetim gerekse de ilgili tüm kurum personeli 

tarafından rutin olarak yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirilmeli 

ve kurumun bütün birimlerinde ve her seviyede uygulanan yöntemleri ve 

politikaları kapsamalıdır. İdarelerde iç kontrol sisteminin amaçlarına ulaşmasını 

sağlayacak şekilde etkin ve verimli olarak yürütülmesi gerekmektedir. 

Kontrol Faaliyetleri Bileşeni Soru Formu Analiz Sonuçları 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tapu Dairesi 

Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi 

Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Bölge 

Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin gelişiminin en yüksek seviyede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde en iyi şekilde 

uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 

Ankara Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, 

Bursa Bölge Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 

Trabzon Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, 

Elazığ Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

gelişiminin (Kontrol Faaliyetleri Bileşeni) yüksek seviyede olduğu iç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde yerleştiği anlaşılmaktadır. 

Hukuk Müşavirliği, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, Antalya 

Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, 

Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge 

Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge 

Müdürlüğünde iç kontrol sistemindeki gelişimin (Kontrol Faaliyetleri Bileşeni ) 

orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başlandığı, 

ancak geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. 
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Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 
 

 2020 - 2021 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planında; kontrol faaliyetleri bileşeni altında 6 

adet eylem ve faaliyete yer verilmiştir. Eylem ve faaliyetlerin 

gerçekleştirilme düzeyleri, 2020 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde 

mevcut durumun tespiti ve planın bütününe yönelik genel bir 

değerlendirme ve analiz ortaya konulmasında katkı sağlamaktadır.

 İdaremizde Risk Strateji Belgesi çerçevesinde görev risklerine ilişkin 

kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, maliyet ve getirdiği fayda açısından 

Kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi çalışması, 

ülkemizin yaşamış olduğu salgın koşulları nedeniyle bir sonraki döneme 

ertelenmiştir.

 Kurumda bilgi güvenliğinin devamı için yeni gelen personele Bilgi 

Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

 Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürülebilirliğine 

ilişkin periyodik kontrollerin belirlenmesi ve yürütülmesi bir sonraki 

döneme ertelenmiştir.

 Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılarak kontrol raporları 

hazırlanmıştır.

 Genel Müdürlüğümüzde Bilgi Güvenliği Sistemin etkinliğinin sorun ortaya 

çıktığında ölçülüp iyileştirilmesi yerine iş sürekliliği testleri planlanarak 

uygulamaktadır.

 2019-2023 Stratejik Planı ile Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine 

ilişkin riskler tespit edilmiştir.

 Genel Müdürlüğümüzde bilgi sistemlerinin sürekliliğine ilişkin kontrol ve 

izlenmeler, yapılan yazışmalar elektronik belge ve yönetim sistemi 

aracılıyla yapılmaktadır.
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II. 4. BİLGİ VE İLETİŞİM 

 
Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye 

belirli bir formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrole ilişkin 

sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde 

iletilmesini sağlayacak uygun bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

Bilgi ve iletişim bileşeni bilginin, kolay ulaşılabilir olmasına, belirli bir 

biçimde olmasına ve zamanında iletilmesine hizmet etmektedir. Hedeflerin 

doğru belirlenmesi, anlamlı olması, öngörülen risklere ilişkin kontrollerin yer 

alması, prosedürlerin açık, anlaşılabilir ve uygun olması izleme adımının etkin 

gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir. 

Bilgi ve İletişim Bileşeni Soru Formu Analiz Sonuçları 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi 

Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Ankara 

Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü, Konya 

Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 

Erzurum Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge 

Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Müdürlüğü, 

Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, 

Yozgat Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde iç kontrol 

sisteminin gelişiminin (Bilgi ve İletişim Bileşeni) en yüksek seviyede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde iyi şekilde uygulandığı 

anlaşılmaktadır. 

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü, Samsun 

Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Elazığ 

Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde 
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iç kontrol sisteminin gelişiminin (Bilgi ve İletişim Bileşeni) yüksek seviyede 

olduğu iç kontrol mekanizmalarının uygulamasının bu birimde yerleştiği 

anlaşılmaktadır. 

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı ve Şanlıurfa Bölge 

Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin gelişiminin (Bilgi ve İletişim Bileşeni ) orta 

seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya başlandığı, ancak 

geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 
 

 2020-2021 TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında; 

bilgi ve iletişim bileşeni altında 2 adet eylem ve faaliyete yer verilmiştir. 

Eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyleri, 2020 yılı sonu itibarıyla 

kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve planın bütününe yönelik 

genel bir değerlendirme ve analiz ortaya konulmasında katkı 

sağlamaktadır.

 İdaremizde iletişim; telefon, e-posta, TKGM web sayfası ve Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile sağlanmaktadır. Ayrıca tebliğler ve 

bilgilendirmeler EBYS sistemi üzerinde yapılmaktadır. Dış iletişim 

stratejisinin oluşturulmasına yönelik olarak da kurum ve birim internet 

sayfaları, ALO 181 gibi hizmetler kullanıcılara sunulmaktadır.

 Genel Müdürlüğümüzde Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) aracılığıyla 

yönetici ve çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgilere zamanında ve eksiksiz 

olarak ulaşmaktadır.

 Her türlü evrak (gelen-giden evrak) ile iş ve işlemlerin kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve dosyalanması amacıyla oluşturulan Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) kurum yazışmalarında kullanılmaktadır.

 Hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin yükseltilmesi ile çalışanlar 

arasında bilgi akışı ve iletişimin artırılması amacıyla en az yılda bir olmak
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üzere yatay ve dikey iletişim için genel değerlendirme toplantıları 

yapılmaktadır. 

 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve Etik Değerler çerçevesinde vatandaşa 

sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, iş ve işlemlere hız kazandırmak, 

Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletişim 

için çalışan Alo 181 Tapu Kadastro Çağrı Merkezine gelen çağrılara 

yapılan geri dönüşler ile memnuniyet oranları ölçülmektedir.

 Genel Müdürlüğümüzde öneri değerlendirme kutuları ile TKGM web 

internet sayfasındaki Kalite Yönetim Sistemi linki içinde bulunan öneri 

formu personel ve vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Bu öneriler ise 

belirli aralıklarla öneri ve değerlendirme komisyonu tarafından 

değerlendirilmekte uygun görülen öneriler için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır.

 İdaremizin Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporları 

web ortamında kamuoyuna duyurulmaktadır.

 Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler 

ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 

Raporu ilgili kurumlara gönderilmekte ve Genel Müdürlüğümüzün web 

sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

II. 5. İZLEME 

 
İç kontrol sistemi, idarelerin karşı karşıya kaldığı risklere ve değişikliklere 

sürekli olarak uyum göstermesi gereken dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, iç 

kontrol sisteminin; değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere gerektiği 

biçimde uyum göstermesini sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. 

İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, idarelere iç kontrol sisteminin 

etkinliği hakkında doğru ve ikna edici bilgi sağlanmış olur ve iç kontrol 

aksaklıkları zamanında tespit edilir. Böylece, kontrol sürecinde karşılaşılan 
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aksaklıkların idarenin hedeflerine önemli bir zarar vermeden düzeltilmesi 

sağlanmış olur. 

İzleme Bileşeni Soru Formu Analiz Sonuçları 
 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi 

Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Konya Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge 

Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü, Samsun 

Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Müdürlüğü ve Sivas Bölge Müdürlüğünde iç 

kontrol sisteminin gelişiminin (İzleme Bileşeni) en yüksek seviyede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının en iyi şekilde uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 

Ankara Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü, 

Antalya Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, 

Elazığ Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge 

Müdürlüğü, Yozgat Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde iç 

kontrol sisteminin gelişiminin (İzleme Bileşeni) yüksek seviyede olduğu iç 

kontrol mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde yerleştiği 

anlaşılmaktadır. 

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge Müdürlüğü, Kayseri 

Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü ve 

Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde ise iç kontrol sisteminin gelişiminin (İzleme 

Bileşeni) orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya 

başlandığı, ancak geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. 

İç kontrol sisteminin etkinliğinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi için 

sistem sürekli izlenmeli, gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Bu kapsamda 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde ve harcama 
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birimlerinin katılımıyla yürütülmesi için izleme bileşeninde belirlenen eylemlere 

yönelik faaliyetlere ilerleyen dönemlerde de devam edilecektir. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 
 

 2020-2021 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; izleme bileşeni altında 4 adet eylem ve faaliyete 

yer verilmiştir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyleri, 2020 yılı 

sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve planın 

bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz ortaya konulmasında 

katkı sağlamaktadır.

 Genel Müdürlüğümüzün Uyum Eylem Planında yer alan eylem ve 

faaliyetlerinin gerçekleşme sonuçları, altı ayda bir (Ocak-Temmuz) olmak 

üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından izlenmektedir. Kamu 

iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlama grubu üyeleri ile 

yapılan toplantı sonucu yapılan değerlendirilmeler Üst Yöneticiye 

raporlanmaktadır.

 Performans Programının izlemesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından dönemler halinde yapılmaktadır. İlgili birimlerden alınan 

bilgiler ile hazırlanan izleme raporu makama sunulmaktadır.

 Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan İç Kontrol Sistemi Soru Formu 

kullanılarak, Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin özel 

değerlendirmesi yapılmıştır. Soru formu sonucunda elde edilen bilgiler 

ile 2019 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üst Yöneticinin onayına 

sunulmuştur.
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III. DİĞER BİLGİLER 

 
III.1. İÇ DENETİM SONUÇLARI 

 
2020 yılı İç Denetim Programında yer alan, denetim ve danışmanlık 

faaliyetlerinin bir kısmı dünya çapında etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle 

tamamlanamamış, iç denetim programında yer alan Bölge Müdürlüklerinin 

denetimi ve Bölge Müdürlüklerinde yapılması planlanan danışmanlık faaliyetleri 

iptal edilmiştir. Genel Müdürümüzün talebi üzerine Web-tapu Uygulamasının 

Değerlendirilmesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Sunulan 

Elektronik Uygulamaların Değerlendirme Süreci hakkında program dışı 

danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. 

2020 yılında gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucunda 3 Adet İç 

Denetim Raporu düzenlenmiştir. Söz konusu bu denetimler; 

 Giyim ve Yiyecek Yardımlarının Yürütülmesi Süreci Sistem ve Uygunluk 

Denetimi (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 

 Personel Ödeme işlemleri Süreci Sistem ve Uygunluk Denetimi (Harita 

Dairesi Başkanlığı ) 

 Personel Ödeme işlemleri Süreci Sistem ve Uygunluk Denetimi 

(Personel Dairesi Başkanlığı ) 

Denetim faaliyetleri sonucunda toplam 15 bulgu ve bu bulgulara yönelik 

51 öneri sunulmuştur. 

2020 yılında Genel Müdürümüzün ve Bilgi Teknolojileri Dairesi 

Başkanlığının talebi doğrultusunda 2 adet danışmanlık faaliyeti program dışı 

olarak gerçekleştirilerek rapora bağlanmıştır. 

2020   yılı   içerisinde   toplamda   8   İç   Denetim   Raporunun   denetim 

sonuçlarına ilişkin izleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan izlemeler 
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neticesinde 33 bulgunun ve 109 önerinin gereğinin yerine getirildiği kanaatine 

varılarak “tamamlandı” olarak kapatılmasına karar verilmiştir. 5 bulgunun ve 15 

önerinin tamamlanamadıkları için aksiyon tarihleri revize edilerek, ilgili birimlere 

ek süre verilmiştir. Denetlenen birimler tarafından gereğinin yerine 

getirilemediği anlaşılan 2 bulgunun ve 5 önerinin ise, denetlenen birimler 

tarafından "riski üstlenilmiştir" olarak kapatılmasına karar verilmiştir. 2020 

yılında yapılan izlemeler neticesinde, 7 iç denetim raporunun tamamlanması 

nedeniyle izleme kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir. 

III.2. DIŞ DENETİM SONUÇLARI 

 
6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre denetim; “mali saydamlık ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması amacıyla; kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu 

doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilir” 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüz mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve mallarına 

ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, 

belge ve verileri ile mali yönetim ve iç kontrol sistemi açısında denetim 

kapsamında incelenmiştir. Sayıştay Başkanlığının yürüttüğü düzenlilik denetimi 

sonucunda “2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu” hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda denetim sonucunda hazırlanan TKGM Sayıştay Düzenlilik 

Denetim Raporunda 12 adet bulgu bulunmaktadır. 

 
Denetim sonucunda elde edilen bulgular ise; 

 
Bulgu 1: Genel Müdürlüğe Tahsisli veya Kullanımında Bulunan Taşınmazların 

Envanter ve Kayıt Çalışmalarının Tamamlanmaması, 



İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2020 

23 

 

 

Bulgu 2: Kuruma Tahsisli Taşınmazların Duran Varlıklar İçin Açılan Yardımcı 

Hesaplarda İzlenmemesi, 

Bulgu 3: Binalar Hesabı İçin Fazla Amortisman Ayrılması, 

Bulgu 4: Kuruma Tahsisli Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı 

Harcamaların Doğrudan Gider Kaydedilmesi, 

Bulgu 5: Taşınırlara İlişkin Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) Yer Alan 

Bilgiler ile Ambarda Mevcut Bilgilerin Birbirine Uygun Olmaması, 

Bulgu 6: Taşınırların Kayda Alınma işlemlerinin Yapılmaması, 

Bulgu 7: Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabına İlişkin Tutarların İlgili Varlık 

Hesaplarında Takip Edilmemesi, 

Bulgu 8: Özel Maliyetler Hesabının Kullanılmaması, 

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

İle Ayrılmış Amortisman Tutarları Arasındaki Farkın Yıl Sonunda Amorti 

Edilmemesi, 

Bulgu 10: Hurdaya Ayırma İşlemlerinde Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi 

Duran Varlıklar Hesabına Gerekli Kayıtların Yapılmaması, 

Bulgu11: Dönem Sonu İşlemlerinin Eksik Yapılması, 

Bulgu 12: Kurumsal Bazda Üretilen Mali Tablolarda “Gelirler” Hesabı İçinde Yer 

Alan Tapu Harçları Gelirlerinin Gerçek Durumu Göstermemesi, 

Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirme çerçevesinde 6 

bulgu; 

 
Bulgu 1: Tüketim Malzemesi Çıkışlarının Üçer Aylık Dönemler İtibariyle 

Yapılmaması, 

Bulgu 2: Peşin Ödenen Kira Giderlerinin Muhasebeleştirilmesinde Dönem 

Ayırıcı Hesapların Kullanılmaması, 

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

Rağmen Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması, 

Bulgu 4: Bedelsiz Taşınır Devirlerinde, Taşınırlara Ait Birikmiş Amortisman 

Tutarlarının Devredilmemesi, 
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Bulgu 5: Hurdaya Ayırma İşlemlerinde Birikmiş Amortisman Tutarlarının 

Devredilmemesi, 

Bulgu 6: Aynı Muhasebe Birimine Bağlı Harcama Birimleri Arasında Yapılan 

Taşınır Mal Devirlerinde 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabının 

Kullanılması, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

Düzenlilik Denetimi çerçevesinde 9 bulgu; 

Bulgu 1: Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 2: İşletmenin Faaliyet Konusunu Oluşturan Hizmet Satışlarından 

Kaynaklanan Alacaklarının Muhasebeleştirilmemesi, 

Bulgu 3: Genel Bütçeye Devredilen İlk Madde ve Malzemenin Bilanço 

Hesaplarında Yer Alması, 

Bulgu 4: Gelir Tahakkukları Hesabının Kullanılmaması, 

Bulgu 5: Genel Bütçeye Devredilen Demirbaşların Bilanço Hesaplarında Yer 

Alması, 

Bulgu 6: Taşınırlara İlişkin Döner Sermaye İşletmesi Bilgi Sisteminde (DBİS) 

Yer Alan Kayıtlar ile Ambarda Mevcut Kayıtların Birbirine Uygun Olmaması, 

Bulgu 7: Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması ve Kıdem Tazminatları 

Karşılıkları 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 görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirme çerçevesinde 3 

bulgu; 

Bulgu 1: Yevmiye Defterinde Yevmiye Numaralarının Sıralı Olarak Birbirini 

Takip Etmemesi, 

Bulgu 2: Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) Üzerinden Paylaşılan 

Tapu Kadastro Verilerine İlişkin Yapılan Protokol Hükümlerine Uyulmaması, 

Bulgu 3: Personelden Alacaklara Faiz Yürütülmemesi, bulunmaktadır. 
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Düzenlilik denetimi kapsamında; Genel Müdürlüğün 2019 yılına ilişkin 

mali rapor ve tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde 

belirtilen hesap alanları hariç, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi 

içerdiği kanaati belirtilmiştir. 

III. 3. DİĞER BİLGİ KAYNAKLARI 

 
Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler 

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

Müdürlüğümüz Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2020 yılı gelir, gider, 

varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler iç 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 

tutulmuştur. Kontrol sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal 

süresi içinde gerekli işlemler yapılmıştır. 

Ayrıca, merkez ve taşra birimlerinden gelen mali konulardaki görüş 

yazılarına (8 adet) cevap verilmiştir. 

2020 yılı içerisinde İç Kontrol Birimince; 

 
Başkanlığımızda görevli personele ait aylık maaş ödemeleri, 

geçici/sürekli görev yollukları gerekli kontrole tabi tutularak, ödeme işlemlerinin 

gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ön mali kontrole tabi olup, harcama birimlerinden 

Başkanlığımıza gelen belgeler, iç kontrol birimi tarafından kontrol edilmesi 

sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde gerekli 

işlemler yapılmıştır. Hata ve noksanlıkları bulunanlar ise düzeltilmesi ve 

eksikliklerin tamamlatılması amacıyla tutanakla ilgili birime iade edilmiştir. 

Çeşitli daire başkanlıklarından Başkanlığımıza intikal ettirilen 102 adet 

sözleşme tasarısı ve taahhüt evrakı üzerinde ön mali kontrol yapılarak, bunlarla 
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ilgili Başkanlığımız görüşünü içeren uygun görüş yazıları yasal süresi içerisinde 

ilgili daireye gönderilmiştir. 

Çeşitli daire başkanlıklarına ait 671 adet ödeme emri belgesi Ön Mali 

Kontrole tabi tutularak ödeme işleminin gerçekleştirilmesini teminin ilgili daire 

başkanlığına intikal ettirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 

teşkilatlarına ait 719 adet ödenek gönderme ve 113 adet tenkis belgesi 

üzerinde ön mali kontrol işlemleri yapılarak, bilgisayar ortamında onaylanmıştır. 

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin dışında 1 adet seyahat kartı listesinin 

ön mali kontrolü yapılarak, bu husustaki görüşümüz ilgili Başkanlığa yazılı 

olarak bildirilmiştir. 

Kişi ve / veya İdarelerin Talep ve Şikâyetleri 

 
Genel Müdürlüğümüzün öneri değerlendirme kutuları ve kurumumuzun 

web sayfasındaki Kalite Yönetim Sistemi linki içinde yer alan öneri formu hem 

personel hem de vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu bu 

öneriler ise öneri ve değerlendirme komisyonu tarafından belirli aralıklarla 

değerlendirilmekte ve uygun görülen önerilere ilişkin eylemler 

geliştirilmektedir. 

Modern yönetim anlayışı KYS ve etik değerler konsepti çerçevesinde 

vatandaşa sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak iş ve işlemlere hız 

kazandırmak, Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş arasında faydalı, etkin ve iyi 

bir iletişim için çalışan ALO 181 TAPU KADASTRO ÇAĞRI MERKEZİ 7 gün 24 

saat vatandaşımıza hizmet vermektedir. Alo 181 Tapu Kadastro Çağrı Merkezi 

aracılığı ile tapu müdürlüklerindeki işlemler için randevu alınabilir, tapu ve 

kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, kurumumuza görüş, önerileri ve 

talepler iletilebilmektedir. 
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Ayrıca Tapu ve Kadastro çağrılarında 8.457 vatandaşımıza telefon ile 337 

vatandaşımıza mail ile geri dönüş yapılmış ve memnuniyet oranının %90,04 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze yapılan 

başvurular Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca takip edilmektedir. İlgili 

birimlerle yapılan yazışmaların sonuçları ise süresi içerisinde talep sahiplerine 

iletilmektedir. 
 

IV. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 

 
Mevcut kamu yönetim sisteminin güncel ihtiyaçların gerisinde 

kalmasından dolayı değişim ihtiyacı hissedilmeye başlanmıştır. Bu ihtiyacın 

temel nedeni ise kamu kaynaklarının kurumlarca belirtilen stratejik amaç ve 

hedeflere uygun olarak etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve 

faaliyetlerde esnekliğin, hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanamaması 

olarak görülmektedir. 

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin 

Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde; Strateji Geliştirme 

Birimleri idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması 

ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini 

yürütmekten sorumlu kılınmış olduğundan, sorumluluğun gereklerini yerine 

getirmek ve idaremizde iç kontrol sisteminin, kamu iç kontrol standartlarına 

uyumun sağlanması amacıyla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 

çalışmalar yürütülmektedir. 

İdaremizde etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin kurulması, 

uygulanması, iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 2009 

yılında başlanmıştır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 
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Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi ile uyumlu 

olarak ve tüm birimlerin desteği ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı (EP5) hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda idaremizde; 

 
 2020-2021 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2020 

yılı için 6 aylık dönemler halinde merkez ve taşra harcama birimlerimizin 

sorumluluğunda yapılması öngörülen faaliyet ve düzenlemelerinin 

gerçekleşme sonuçları yazılı olarak alınmış ve Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile izleme ve 

değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu harcama birimlerinden gelen 

bilgiler doğrultusunda hazırlanmış ve Üst Yöneticiye sunulmuştur. 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme 

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

Bakanlığına gönderilmiştir. 

 2019 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar göz 

önüne alınarak hazırlanan bilgi notu 2020 yılı Ocak ayında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlık Makamına gönderilmiştir. 

 İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla "2019 yılı İç Kontrol Sistemi 

Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup Üst Yöneticinin onayına 

sunulmuştur. Üst Yönetici tarafından onaylanan iç kontrol sistemi 

değerlendirme raporu Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali 

Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimine (MYK MUB) 

gönderilmiştir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol 

Rehberinin “Risk Değerlendirme” başlıklı ikinci bölümünde, idarelerin her 

yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemesi, 
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risklerin gerçekleşme olasılığını ve muhtemel etkilerini yılda en az bir kez 

değerlendirmesi ve risklere karşı alınacak önlemleri belirleyerek eylem 

planları oluşturması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu kapsamda idaremizde 

“TKGM Stratejik Planı” hazırlık aşamasında ilgili Başkanlıklarca Genel 

Müdürlüğümüzün Stratejik Riskleri belirlenmiştir. 

 TKGM 2020 yılı Program Riskleri ise ilgili Başkanlıklarca tespit edilmiştir. 

 Tespit edilen Program Riskleri Aralık ayı içinde gözden geçirilerek 

değerlendirilmesi yapılmış ve Konsolide Risk Raporu oluşturulmuştur. 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
İç Kontrol idarede yürütülen bütün süreçleri ve dolayısıyla bu süreçlerde 

görevli olan yetki ve sorumluluk sahibi herkesi kapsamakta ve etkilemektedir. 

İç kontrol, tek bir olay için uygulanacak bir yapı olarak değerlendirilmemelidir. 

Bütün faaliyetlerin hem içerisinde, hem üzerinde olan bir sistemler bütünü 

olarak düşünülmeli ve kurumda görev yapan tüm personelin iç kontrol ile nasıl 

bir ilişki içinde olacağı ya da olması gerektiği değerlendirilmelidir. 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, iç kontrol sisteminin kurulması 

noktasında referans alınacak temel kaynaklardan biridir. İlgili tebliğde, iç kontrol 

sistemi içerisinde bulunan bütün unsurlara ve sistemin pratik uygulamalarının 

neler olabileceğine ilişkin ipuçlarına kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzde İç Kontrol Sisteminin daha da geliştirilmesi 

gerektiği şüphesizdir. Yönetim tarzı olması sebebiyle sadece Strateji Geliştirme 

Biriminin çabasıyla oluşturulması mümkün değildir. Bütün birimlerin ve 

çalışanların aktif olarak çalışmalara dâhil olması önemlidir. 

Sonuç olarak, Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol ve risk 

yönetimi sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi, üst yöneticinin liderliğinde ve 

tüm birimlerimizin de sistemi sahiplenmesi ile mümkün olacaktır. İç Kontrolün 

bir sistem olarak kurulması ve tasarlanması için uzun vadeli planlamanın ve 

geleceğe uygun alt yapıların oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca idaremizde iç 
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kontrolün sisteminin sürekli olarak değerlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirme 

faaliyetlerine yer verilerek planlamalarını bu doğrultuda güncellemeye ilerleyen 

dönemlerde de devam edilecektir. 

V. 1. GÜÇLÜ YÖNLER 

 
 İdaremizde İç Kontrol Sistemine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin 

artması ve üst yönetiminin olumlu bakış açısı, 

 Aktif, dinamik ve genç personel sayısının fazla olmasının, iç kontrol 

sisteminin uygulanmasını ve benimsenmesini kolaylaştırması, 

 İç kontrole ilişkin kurumsal yapılanmanın mevcut olması, (İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubu) 

 TKGM Risk Strateji Belgesinin hazırlanmış olması, 

 İdaremizin hizmetlerinde TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

ilke ve değerlerini rehber edinmiş bir kurum olması. Tüm merkez ve 

taşra birimlerimizin Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, 

yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksiklikler ve 

uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi faaliyetlerinin, iç kontrol 

sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda 

katkı sağlaması, 

 Etik bilincinin yerleşmesi adına yapılan çalışmalar ile idaremizde dürüst 

bir yönetim anlayışıyla hizmet edilmesinin sağlanması, 

 Kamu görevlilerine ilişkin etik davranış ilkeleri konusunda çalışanların 

farkındalığının oluşturulmuş olması, (örnek etik davranışlarının 

yayınlanması, ilkelerin çalışanlara bildirilmesi, etik eğitimlerinin 

düzenlenmesi) 

 İdaremizde çalışan ve hizmet alanların öneri ve sorunlarını iletebilecekleri 

uygun mekanizmalarının olması, (Öneri kutuları, memnuniyet anketleri) 
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 ALO 181 gibi uygulamalar ile Genel Müdürlüğümüz ve vatandaşlar 

arasında daha etkin ve iyi iletişimin sunulmuş olması, 

 Güçlü ve güvenilir bir arşiv sistemine sahip olmamız ve fiziki altyapısı 

uygun tüm müdürlüklerde Kompakt Arşiv Sistemi uygulanarak, arşiv 

yönetiminin kalitesinin artırılmış olması, 

 İdaremizin teknolojik gelişmeleri takip eden ve dönüşümlere uyum 

sağlayan bir kurum olması, 

 Bilgi Sistemlerinin güvenliğine önem verilmesi, 

 Kurum içinde aktif kullanılan yazılımların birbiriyle entegrasyonunun 

sağlanması, 

 Bilgi teknolojileri altyapısının ihtiyaçları karşılayacak düzeyde sürekli 

geliştirilmesi, 

V.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER 

 
 İç kontrol sisteminin kurumda yeterince sahiplenilememesi, 

 Yatay ve dikey iletişim eksikliğinin olması, 

 Personel/iş dağılımının iş yükü analizine göre etkin yapılamaması, 

 

V. 3. ZAYIF YÖNLER 

 
 İç kontrol sisteminin kurulması konusunda çalışanların değişikliklere ve 

yeniliklere direnç göstermesi, 

 Kurumsal aidiyetin yeterli seviyede olmaması, 

 İdarenin yazılım geliştirme konusunda dışa bağımlı olması, 

 

V. 4. EYLEM İÇİN ÖNERİLER 

 
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının 2020 yılı 

faaliyetleri dikkate alındığında, bir bütün olarak iç kontrol sisteminin güçlü 

ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur. Kurumumuzda iç kontrol sisteminin 
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sürekli olarak faaliyet gösterdiği, personel tarafından daha uygulanabilir 

olduğu görülmektedir. 

Birimlerde iç kontrolün etkili bir şekilde işleyip işlemediği 

konusunda geri bildirimde bulunmanın yeterli düzeyde yapılmadığı, 

gerekli izlemenin daha çok İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara katılmak 

suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Çalışanların kurumsal 

aidiyetlerinin ve motivasyonlarının arttırılmasına performansa dayalı 

ödüllendirme, disiplin uygulamaları, çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi 

insan kaynakları yönetiminin temel unsurlarına ilişkin çalışmaların sürekli 

iyileştirmesine yönelik uygulamalara devam edilmektedir. 

Sonuç olarak; Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol ve risk 

yönetim sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarına ilerleyen 

yıllarda da devam edilecektir. 


