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BAKAN MESAJI 
 

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
amacı Ülkemizin tesis kadastrosunu yaparak, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu 
sicilini oluşturmak, taşınmaz mallarla ilgili her türlü alım, satım ve tescil işlemleri 
yürütmektir. 

 

 Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen Kadastronun 
Tamamlama Projesi ile mülkiyet belirlemesi, Devlete ve vatandaşa ait 
gayrimenkullerin envanterinin elde edilmesi, düzenli kentleşme sağlanması, AB 
sürecinde arazi kayıt sistemi”nin oluşturulması, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 
projesi ile ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin, Tapu Arşiv Bilgi Sistemi projesi ile de 
Osmanlı döneminden beri korunan tarihi ve stratejik öneme haiz taşınmaz mal 
kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak her türlü sorgulamanın yapılması, Sabit 
GPS (Global Positioning System) istasyonları kurulması projesi ile her türlü ölçü işinin 
ilave tesise gerek kalmadan yapılması, Harita Bilgi Bankası ile mükerrer harita üretimi 
önlenip tasarruf sağlanması, e-Devlet altlığı oluşturularak, az harcayan etkili ve 
kaliteli kamu hizmeti sunan bir kamu yönetimi oluşturulması sağlanacaktır. 

 

Yukarıda açıklanan projelerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin bir çoğu 
yapılarak çalışmaların önü açılmıştır. 

 

2003 yılında çıkarılan ve 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetimde köklü bir reform gerçekleştirilmiş olup 
yapılan reformun başarıya ulaşması için kamu idarelerine önemli sorumluluklar 
yüklenmiştir. 

 

Bu Kanun ile kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları belirlenmiş, 
mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu idarelerinin stratejik 
plan hazırlamaları ve stratejik planlarına dayalı olarak performans esaslı bütçe 
yapmaları öngörülmüştür. Böylece kamu idareleri, kalkınma planları, programları, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
faaliyet sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmakla 
yükümlü tutulmuştur. 

 

Kamu yönetiminin halk nezdindeki güveninin kalıcı olarak tesis edilmesi kamu 
kaynaklarının halkın beklentilerini karşılamak üzere etkin bir şekilde kullanılmasından 
ve kaynakların kullanımına ilişkin olarak sürekli ve düzenli olarak kamuoyunun 
bilgilendirilmesinden geçmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'nun amacı ve getirmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2006 Yılı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Faaliyet 
Raporu'nun kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni ederim. 

 
 

Faruk Nafız ÖZAK 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GENEL MÜDÜR SUNUŞU 

                                   
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu idarelerinde stratejik planlama ve uzun vadeli 
bütçeleme sistemi öngörülmüştür. Bu Kanunun önemli 
katkılarından biri de örgütsel analiz yapmak, kurum içinde bilgi 
üretmek ve bu bilgileri yeni kararlar için kullanmak amacıyla 
faaliyet raporları hazırlamayı zorunlu kılmasıdır.  

 
Diğer taraftan, faaliyet raporlarının hazırlanması kamu 

yönetiminde yeniden yapılanmanın temel ilkelerinden olan 
saydamlığın, denetlenebilir olmanın ve hesap verebilirliğin bir 
aracı olarak görülmesidir. Böylece kamu idareleri tarafından 
kurumların temel strateji ve politikaları, amaç ve hedefleri ile 
bunlara ulaşabilmek için planlanan faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili bilgileri düzenli, 
anlaşılabilir ve güvenilir bir biçimde kamuoyuna sunulacaktır.  

 
Ayrıca, yöneticiler ilgili taraflara kamu hizmetlerinin sunumu için kendilerine 

emanet edilen kaynakları nasıl kullandıklarına dair hesap vermiş olacaktır. Diğer bir 
ifadeyle, faaliyet raporları kamu idareleri karşısında halkın bilgi edinme hakkı ve 
denetleme fonksiyonunu yerine getirme vasıtası olacaktır. 
 

Ülkemizde yaklaşık 80 yıldan beri sürdürülen kadastro çalışmalarına özel 
sektörden hizmet satın almak suretiyle hız kazandırılmış ve 2007 yılı sonu itibariyle 
ülke genelinde sorunsuz birimler hariç kadastro çalışmaları 
tamamlanacaktır. Kadastronun tamamlanması ile mülkiyet belirlenmesi bitirilmiş 
olacak; ihtilafların giderilmesi, devlete ve vatandaşa ait gayrimenkullerin envanterinin 
elde edilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, AB sürecinde işleyen bir arazi kayıt ve kent bilgi sistemleri 
altlığının oluşturulması sağlanacaktır. 
 
        Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak her türlü 
sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi projesi 
(TAKBİS) tamamlanarak yaygınlaştırma faaliyetlerine başlanmıştır. 2006 yılı sonu 
itibarı ile çoğu il merkezi olmak üzere 115 müdürlüğümüz otomasyona geçmiştir. İki 
yıl içerisinde projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
 
        Projenin tamamlanması ile malvarlığı araştırmaları ülke genelinde anında 
yapılarak kara paranın aklanması ve vergi denetimi gibi konularda etkin bir araştırma 
ortamı sağlanacak, yerel yönetimlere ve mülkiyet bilgilerine ihtiyaç duyan tüm kamu 
kurumlarına elektronik olarak  bilgi akışı mümkün olabilecektir. 
 
      TAKBİS Projemiz “2006 Yılı e-TR Ödüllerinin Kamudan Vatandaşa e-
Hizmetler kategorisi”nde birinci olmuştur. 
 
      Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS) Projesi ile, Osmanlı döneminden beri 
korunan ve o gün için Osmanlı coğrafyası içinde kalan şu an bağımsızlığını kazanmış 
25 ülkenin tarihi ve stratejik öneme haiz taşınmaz kayıtları bilgisayar ortamına 



 

aktarılmaktadır. 2008 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi hedeflenen bu proje ile 
arşivlerimizde bulunan tarihi değere haiz belgelerin yok olmaları önlenecek ve arşivle 
ilgili her türlü sorgulama bilgisayar ortamında yapılabilecektir. 
 
     Harita Bilgi Bankası (Üretim İzleme Merkezi) kurulması ile gerekli 
koordinasyon sağlanarak ve mükerrer harita üretimi önlenerek kamuda büyük 
meblağlarda tasarruf sağlanmış olacaktır. 
 
     Sabit GPS (Global Positioning System) İstasyonlarının Kurulması Projesi ile 
Ülkemizin her yerinde yer kontrol noktasına ihtiyaç duyulmadan günün her saatinde 
GPS ile ölçüm yapılabilecektir.  
 
    
      Tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinlik sağlanması amacıyla hazırlanan yasa 
tasarısı da Bakanlar Kurulundan TBMM’ne intikal etmiştir. 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte 2006 yılı kamu mali yönetimimizde köklü değişikliklerin gerçekleştirildiği bir yıl 
olmuştur. Kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama ve performans 
esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ön plana 
çıkmıştır. 
 

Kamuda stratejik yönetim yaklaşımının benimsenmesi, kaynakların etkin, 
verimli ve ekonomik kullanımı ve iyi yönetişim ilkeleri açısından son derece önemli bir 
adımdır. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirlenen stratejiler kamuda 
planlama, planlara göre yönetme, sonuçları izleme ve değerlendirme açısından 
yararlar sağlamaktadır. Stratejik yönetim ile idareler, benimsedikleri stratejiler 
aracılığı ile idarenin güçlerini bu amaçlar etrafında toplayabilmekte, paydaşları ile 
olan ilişkilerini düzenleme şansına sahip bulunmakta, karmaşık ve dinamik bir 
çevrede idarelerin faaliyet sahalarının belirlenmesi söz konusu olabilmektedir. 

 
Sonuç olarak kamu idarelerince yürütülen faaliyetlerin belirlenmiş göstergelere 

göre ne ölçüde işlediğini ve göstergelerden sapma nedenlerini açıklamak üzere 
hazırlanan faaliyet raporu stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 
sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen 
kaynakların kullanımına ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin hazırlanan 
2006 Yılı İdare Faaliyet Raporunun kurumumuzun halka dönük gülümseyen yüzü 
olacağı kanaatindeyim. 

 
 
 
  Mehmet Zeki ADLI 
   Genel Müdür V. 
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I - GENEL BİLGİLER 

 

A- Misyon ve Vizyon 
 

Misyonumuz; 
 

Taşınmaz mala yönelik mülkiyet ve mülkiyete bağlı hakları belirleyerek, tapu 
ve kadastro hizmetlerini devlet güvencesi altında, hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde 
yaparak gerçek ve tüzel kişilere insan odaklı hizmet sunmak, mekansal bilgi 
sisteminin altlığını oluşturmak. 
  

Vizyonumuz; 
 

Harita-Tapu ve Kadastro hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, mekana bağlı 
olmaksızın, bilgisayar ortamında takip ve sorgulamanın yapıldığı, mülkiyete yönelik 
işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiği hizmet odaklı, şeffaf bir kurum olmak.  

 

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar 
 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından meydana 
gelir. 
 
 Yetki, görev ve sorumluluklarımıza, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2. maddesi dayanak teşkil etmektedir.  

 a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, 
Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 
siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını 
ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak, 

  b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu 
konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun 
yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama 
niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak, 

  c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan 
fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde 
temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak, 

 d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, 
koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, 
denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları 
planlamak ve satın alınmasını sağlamak. 



 

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 
 

1. Fiziksel Yapı 
 
 Genel Müdürlüğümüz, merkez binasında, Oran Sitesi Kampüsündeki eğitim 
merkezi ek hizmet binalarında ve Demirtepe ek hizmet binasında hizmet vermektedir. 
 
  2006 yılı itibariyle, TKGM personelinin kullanımına tahsis edilen 490 adet 
lojman bulunmaktadır. Bunlardan 482 adedi personelin kullanımına tahsisli olup, 15 
adedi boş bulunmaktadır.  
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez binası, Dikmen Caddesi No:14 
Bakanlıklar/ANKARA adresinde 2 bodrum, 1 zemin ve 5 kattan oluşan A blok ile 2 
bodrum, 1 zemin ve 3 kattan oluşan B, C ve D bloktan oluşmaktadır. 
  
 TKGM MERKEZ BİNASI: Genel Müdürlük Makamı, Üst Yönetim, Özel Kalem 
Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği,  Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı, Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı, Fen Dairesi Başkanlığı, Tapu 
Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi 
Başkanlığı, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  Sivil Savunma Uzmanlığı yer almaktadır. 
 
 
 

 
  
 
 



 

ORAN SİTESİ EĞİTİM MERKEZİ KAMPÜSÜ: Eğitim Dairesi Başkanlığı, Tapu 
Arşiv Dairesi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesine ait birimler ve depolar, Kreş, 
Ankara Bölge Müdürlüğü Birimleri, İdari ve Mali İşler Deposu, Lojmanlar, Gazi 
Üniversitesi Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Tapu 
ve Kadastro Meslek Lisesi ve Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı binası yer 
almaktadır. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEMİRTEPE EK HİZMET BİNASI: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro 
(Ankara)1. Bölge Müdürlüğü, Sağlık Ünitesi yer almaktadır. 
 

 



 

Genel Müdürlük taşıt envanteri: Genel Müdürlüğümüzde 2006 yılı sonu 
itibariyle muhtelif cins ve yaşta 617 adet araç bulunmaktadır.  

 
GENEL BÜTÇE OTOLARI 

 

CİNSİ MODELİ ADEDİ TOPLAM 

BİNEK OTO 

1987 1 

7 
1993 1 

2000 2 

2001 3 

ARAZİ VİTESLİ BİNEK 
1986 2 

4 
1989 2 

ARAZİ VİTESLİ KAMY. 

1986 2 

13 

1987 1 

1988 3 

1989 2 

1991 4 

2001 1 

KAMYON 1986 1 1 

MİNİBÜS 

1982 1 

44 

1983 2 

1984 7 

1985 11 

1986 11 

1987 5 

1988 3 

1989 2 

1990 1 

2001 1 

KAMYONET (PİKAP) 

1977 1 

12 

1980 2 

1982 1 

1983 1 

1984 3 

1987 1 

1988 3 

OTOBÜS 
1982 1 

2 
1983 1 

AMBULANS 2001 1 1 

GENEL BÜTÇE TOPLAMI 84 

 
Tablo 1: TKGM Taşıt Envanterinin Araç Tipine Göre Dağılımı (Genel Bütçe) 



 

DÖNER SERMAYE OTOLARI 
 

FORD-190 PİCKUP 2

FORD T-15 MİNİBÜS 1

MURAT 131 KARTAL SLX 115

FORD TR MİNİBÜS T-12 266

OPEL VECTRA 1

FORD KARGO KAMYON 1

MERCEDES KAMYON 1

FORD RANGER ÇİFT KABİN 75

FORD TAUNUS GTS  1

LAND ROWER 70

TOPLAM 533
 

Tablo 2 : TKGM Taşıt Envanterinin Araç Tipine Göre Dağılımı (Döner Sermaye) 

2. Örgüt Yapısı 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana 
gelmektedir. 
 
 Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük 
hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren 
konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Bakana 
karşı sorumludur.  
 
 Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını 
denetlemekle görevli ve yetkilidir. 
 
 Genel Müdürlüğümüzde ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin 
yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür 
yardımcısı görevlendirilmiştir. 
 
 Genel Müdürlük merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim 
ile yardımcı birimlerden meydana gelir. 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri şunlardır: 
 
 a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 
 b) Fen Dairesi Başkanlığı 
 c) Tapu Dairesi Başkanlığı 
 d) Kadastro Dairesi Başkanlığı 
 e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 
 f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 
 g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 
 



 

 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatına dahil edilen, Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı ile merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri aşağıdaki 
şekilde oluşmuştur. 
 
 a) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
 b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
 c) Hukuk Müşavirliği 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki yardımcı birimler 
şunlardır:  
 
 a) Personel Dairesi Başkanlığı  
 b) Eğitim Dairesi Başkanlığı 
 c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
 d) Sivil Savunma Uzmanlığı 
 
 Genel Müdürlük Taşra Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı Tapu Sicil 
Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve Kadastro Şefliklerinden meydana gelmektedir.  

Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısı,  

 

GGeenneell  MMüüddüürrllüüğğüümmüüzzüünn  OOrrggaanniizzaassyyoonn  ŞŞeemmaassıı  



 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

BANKALAR

SU VE 
KANALİZASYON
İDARESİ

DOĞALGAZ 
İDARESİ

MALİYE 
BAKANLIIĞI

BOTAŞ

TELEKOM

TARIM BAKANLIĞI

TEDAŞ

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI

ORMAN GN.MD.

ADALET
BAKANLIĞI

MERNİS

KÜLTÜR
BAKANLIĞI

BELEDİYELER

VATANDAŞ

SAĞLIK
BAKANLIĞI

 
  

 TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi), MERLİS (Marmara Depremi 
Acil Yeniden Yapılandırma Projesi), gibi önemli projelerin sağlamış olduğu bilgi 
birikimi ve teknolojik kaynaklardan yararlanarak paydaş ve müşterilerine hizmet 
sunulmaktadır. 

 

Ayrıca, 2005 yılı içerisinde analiz çalışmaları tamamlanan tüm yazılımlarla 
[ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), KUY (Kadastro Uygulama Yazılımı), TSUY 
(Tapu Sicil Uygulama Yazılımları), HBB (Harita Bilgi Bankası), UVDF (Ulusal Veri 
Değişim Formatı), e-imza, …] ilgili tasarım çalışmaları tamamlanmış ve kabulleri 
yapılarak yazılım kodlama işlemleri başlatılmıştır.  

 

Genel Müdürlüğün 2005 ve 2006 yıllarındaki fiziksel sunucu envanteri 
aşağıdaki gibidir. 

 

 
Tablo 3: Son İki Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri 

 2005 2006 

Web Sunucu 1 2 

Uygulama Sunucusu 1 3 

Veri Tabanı Sunucusu 3 3 

Uygulama Geliştirme Ortamı 1 11 

Diğer - 12 

Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP 

İnternet Bağlantısı 1MB 20 MB 



 

 
Genel Müdürlüğün 2006 yıllı itibariyle merkez ve taşra teşkilatında kullanılan 

döner sermaye kaynaklı donanım envanteri aşağıdaki gibidir. 
 
 

Masaüstü Kişisel Bilgisayar             8.896 

Diz Üstü Bilgisayar 532 

Yazıcı 6.203 

Tarayıcı 25 

Telefon 4.860 

Faks Cihazı 934 

Projektör  Cihazı                                6 

Plotter 68 

 
Tablo 4: 2006 Yılı İtibariyle Döner Sermaye Kaynaklı Donanım Envanteri 

 
 
 
 
 
 

Genel Müdürlüğün 2006 yıllı itibariyle merkez ve taşra teşkilatında kullanılan 
genel bütçe kaynaklı donanım envanteri aşağıdaki gibidir. 

 

Masaüstü Kişisel Bilgisayar 119 

Yazıcı 12 

Tarayıcı 2 

Telefon 512 

Faks 0 

Projektör 0 

Plotter 0 

 
Tablo 5: 2006 Yılı İtibariyle Genel Bütçe Kaynaklı Donanım Envanteri 

 
 
 
 
 
 



 

4. İnsan Kaynakları 
 

  Genel Müdürlüğümüzün personel hareketlerini Personel Dairesi Başkanlığı 
düzenlemektedir.  
 

 

657-4A 
Kadrolu 
Memur  

Kadro 
Karşılığı 

Sözleşmeli 
Personel 

657-4B 
Sözleşmeli 
Personel 

657-4C 
Geçici 

Personel 

G.B. Geçici 
İşçi 

D.S. Geçici 
İşçi 

Toplam 

Genel 
Müdürlük 

727 33 53 0 0 500 1.313

Bölge 
Müdürlüğü 

635 0 183 90 249 876 2.033

Tapu Sicil 
Müdürlüğü 

5.029 0 592 213 224 1 6.059

Kadastro 
Müdürlüğü 

5.034 0 695 43 960 0 6.732

Kadastro 
Şefliği 

5 0 0 0 3 0 8

Toplam 11.430 33 1.523 346 1.436 1.377 16.145

 
Tablo 6: TKGM Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 

 
   Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmekte olan geçici işçi ve 657/4-B 
kapsamında sözleşmeli personel istihdamı yerine Genel Müdürlüğümüzün asli ve 
sürekli hizmetini yürütmek üzere daimi ve uzman personel istihdamına gerek 
duyulmaktadır.  
 
 

 

Genel 
Müdürlük 

Bölge 
Müdürlüğü 

Tapu Sicil
Müdürlüğü 

Kadastro 
Müdürlüğü 

Kadastro 
Şefliği 

TOPLAM

GİH 484 408 4.517 742 0 6.151

TH 226 162 5 4.160 4 4.557

SH 7 5 0 0 0 12

YH 43 60 507 132 1 743

DİĞER 553 1.398 1.030 1.698 3 4.682

TOPLAM 1.313 2.033 6.059 6.732 8 16.145

 
Tablo 7: TKGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 

 



 

 

TKGM PESONELİNİN 
HİZMET SINIFINA GÖRE YÜZDELİK DAĞILIMI

TH; 4.557; 
28,23%SH; 12; 0,07%

YH; 743; 4,60%

GİH; 6.151; 
38,10%

DİĞER; 4.682; 
29,00%

 
 

Grafik 1: TKGM Personelinin Hizmet Sınıfına Göre Yüzdelik Dağılımı 
 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
personelin %38,10’u Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, %28,23’ü Teknik Hizmetler 
Sınıfında, %0,07’si Sağlık Hizmetleri Sınıfında, %4,60’ı Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında,%29’u ise bu sınıflara girmeyen sözleşmeli personel, geçici personel ve 
geçici işçi kadrosunda bulunmaktadır.  
 
 
 
 

 
 

ERKEK KADIN TOPLAM 

Genel Müdürlük 899 414 1.313

Bölge Müdürlüğü 1.521 512 2.033

Tapu Sicil Müdürlüğü 4.444 1.615 6.059

Kadastro Müdürlüğü 6.137 595 6.732

Kadastro Şefliği 6 2 8

TOPLAM 13.007 3.138 16.145

 
Tablo 8: TKGM Personelinin Cinsiyet Dağılımı 

 



 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PERSONELİNİN CİNSİYET DAĞILIMI

KADIN; 3.138 
19,44%

ERKEK;13.007 
80,56%

 
 

Grafik 2: TKGM Personelinin Cinsiyetlere Göre Yüzdelik Dağılımı 
 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışan personelinden %19,44’ü kadın ve 
%80,56’sı erkektir.  
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20 Yaş ve Altı 9 105 345 347 0 806

21-29 Arası 254 526 1.084 1.191 2 3.057

30-39 Arası 484 726 1.593 1.792 1 4.596

40-49 Arası 451 564 2.391 2.715 4 6.125

50-59 Arası 105 110 602 658 1 1.476

60 ve Üstü 10 2 44 29 0 85

TOPLAM 1.313 2.033 6.059 6.732 8 16.145

 
Tablo 9: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yaş Dağılımı 

 
 
 



 

 
 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI

30-39 Arası
28,47%

40-49 Arası
37,94%

21-29 Arası
18,93%

20 Yaş ve Altı
4,99%

60 ve Üstü
0,53%50-59 Arası

9,14%

 
 

Grafik 3: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yaş Dağılımı 
  
 
 
 
 
 
 

 Lise 
ve Altı 

Ön 
Lisans 

Lisans 
Yüksek
Lisans 

Doktora  
ve Üstü 

TOPLAM

Genel Müdürlük 640 176 456 33 8 1.313

Bölge Müdürlüğü 1.347 334 337 12 3 2.033

Tapu Sicil Müdürlüğü 2.749 1.857 1.440 13 0 6.059

Kadastro Müdürlüğü 2.927 2.346 1.418 34 7 6.732

Kadastro Şefliği 5 2 1 0 0 8

TOPLAM 7.668 4.715 3.652 92 18 16.145

  
Tablo 10: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Eğitim Durumu 

 



 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU

Lise
ve Altı

47,49%

Yüksek
Lisans
0,57%

Doktora 
ve Üstü
0,11%

Ön Lisans
29,20%

Lisans
22,62%

 
   

Grafik 4: TKGM Personelinin Eğitim Durumuna Göre Yüzdelik Dağılım 
 
 Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelden %51,49’u Lise ve altı, %27,72’si ön 
Lisans, %20,20’si Lisans, %0,49’u Yüksek Lisans, %0,11’i Doktora ve üstü eğitimi 
almış durumdadır. 
   
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün unvanlara göre personel durumu 
aşağıdaki gibidir. 
 
 Genel Müdürlük; 
 

UNVAN PERSONEL SAYISI 

Üst Yönetim ve Daire Başkanı 16

Müfettiş, İç Denetçi, Hukuk Müş. Mali Hiz. Uzm. 78

Şube Müdürü ve Diğer Müdürler 59

Uzman 38

Mühendis ve Diğer Teknik Personel 226

Sağlık Personeli 7

Şef ve Diğerleri 889

TOPLAM 1.313

 
Tablo 11: Genel Müdürlük Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı 



 

 
 Taşra Teşkilatı; 
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Bölge Müdürü ve 
Müdür Yrd. 

79 0 0 0 79

Tapu Sicil ve  
Kadastro Müdürü 

0 567 263 0 830

Mühendis ve  
Diğer Teknik Personel 

171 13 4.172 4 4.360

Şef ve Diğerleri 1.783 5.479 2.297 4 9.563

TOPLAM 2.033 6.059 6.732 8 14.832

 
Tablo 12: Taşra Teşkilatı Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı 

 
 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri itibarıyla 1.105 kurum içi, 15 terör nedeniyle, 
813 açıktan, 197 özelleştirme, 89 kurumlar arası naklen atama yapılmıştır. 18 şahsi 
istifa, 69 askerlik nedeniyle aylıksız izin onayı, 2 müstafi onayı, 261 intibak işlemi ve 
176 kadro tahsisi işlemi yapılmıştır. 598 personel emekli edilmiş, 64 personelin başka 
kuruma naklen ataması yapılmış ve 16 kişi de vefat etmiştir. 2006 yılı içinde 17 
personelimiz görevinden uzaklaştırılmış olup 5 personelimizin de görevlerine son 
verilmiştir. 

5- Sunulan Hizmetler 
 
 
 Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen tapu ve kadastro 
işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek, 
bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen 
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
  
 Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin denetimi 
sonunda hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek ve 
bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, 
 
 Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında teknik 
yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamaktır. 



 

 
  Fen Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair 
verilen kararlara karşı yapılan itirazları ve yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama 
paftalarının yenilenmesine gerek olup olmadığını fenni yönden incelemek ve 
görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak, 
 
 Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları 
hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak, 
 
 Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada 
arşivlenmesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek 
halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını vermek,  
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen harita, kadastro ve yenileme 
Kadastro Kanununun 22-a maddesi uygulamaları, kadastro haritalarının 
sayısallaştırması işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve sonucunu 
ilgililere bildirmektir. 
  
 
 Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve 
ikmal planlamasını yapmak ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık 
çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,  
 
 Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistikî bilgileri toplamak, 
değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmektir. 
 
 
 Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Taşınmaz malların kadastrosunu yapmak ve modern tapu sicillerini 
düzenlemek, bu amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak iş 
planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarını yönlendirmek ve yönetmek, her türlü 
istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel 
kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek, 
 
 Kadastro Müdürlükleri ve şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşim, 
donatım, ödenek ve ikmal planlamasını yapmak,  
 
 Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının 
2859 sayılı Yasaya göre yenilenmesi veya 3402 sayılı Yasanın 22/a maddesine göre 
uygulamaya tabi tutulması için yıllık çalışma programlarını yapmak,  bu kapsamdaki 
işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, imar, toprak ve tarım reformu, arazi 
toplulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri, 
sayısallaştırma ve değişikliklerin tescili ile ilgili fenni işlerin yapılmasını planlamak, 
izlemek ve gerekli tedbirleri almaktır. 
 



 

 
 Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita yapımı ile gerekli 
personel, ödenek, araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, 
çalışmaları takip ve değerlendirmek,  
 
 Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma 
programları yapmak, havadan fotoğraf alımı, foto - laboratuar ve kıymetlendirme 
işlerini yürütmek, programlanan iş bölgelerinde havai nirengi yapmak, 
  
 Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla 
müşterek planlama ve çalışma programları yapmak, harita yapımı programlanan 
yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gereken yerlerde mahalli nirengi 
şebekelerini kurmak, 
 
 Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerler ile 
fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokümanları arşivlemek, 
 
 Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmaktır. 
 
 
 Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezi ve 
taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek,  
 
 Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt dışından 
gelen uzmanların ilmi çalışmalarına hazırlamak, yardımcı olmak ve sonuçlarını 
değerlendirmek,  
 
 Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına 
göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak,  
 
 Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve 
vermek,  
 
 Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini 
planlamak ve uygulamayı sağlamaktır. 
 
 
 Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının tarafından verilen hizmetler:  
 
 Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup da, 
hariçte oturanların Türkiye'deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro 
işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek,  
 
 İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek ve tüzelkişilerin yurt dışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini 



 

kollamak, bakanlık ve kuruluşlar arası toplantılar ile ilgili olarak devletlerarası emlak 
müzakereleri için görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek, 
 
 Yabancıların ülke çapında mülk edinimleri ile ilgili bilgileri toplamak, 
sonuçlarına göre gereğini yapmak ve hükümet politikaları çerçevesinde 
değerlendirmek üzere ilgili mercilere sunmak, 
 
 Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda AB müktesebatına uyum ile ilgili 
çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu 
sağlamaktır. 
 
 
 Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdürlüğün merkez ve taşra 
teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma 
işlerini yürütmek, 
 
 Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel 
Müdüre sunmaktır. 
 
 
 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 5436 sayılı Kanunun 15.Md. gereğince; 
 
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,  
 
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 
geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, İdarenin 
yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, 
analiz etmek, yorumlamak,  
 
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmektir.  
  
 Bu görevlerin yanında 5018 sayılı Kanunun .60.Md. gereğince; 
 
 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, izleyen 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. ayrıntılı harcama programını hazırlamak, bütçe 
ödeneklerinin dağıtımını yapmak, 
 



 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 
alarak idarenin faaliyet raporunu, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan 
taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek ve idarenin yatırım 
programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık 
yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 
 
 İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek 
ve sonuçlandırmak, 
 
 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, ön malî 
kontrol faaliyetini yürütmek ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktır. 
 
 Kapatılan mülga APK Dairesi Başkanlığınca yürütülen görevlerden; 2006/11 
sayılı genelge gereğince;  
 
 Devlet Planlama Teşkilatına her ayın 1’inci haftası gönderilmekte olan Yatırım 
Gerçekleştirme Raporunun hazırlanması, Bayındırlık Bakanlığına üçer aylık dönemler 
halinde gönderilmekte olan Acil Eylem Planının hazırlanması, 
 
 Tapu-Kadastro ve Harita hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçmeye yönelik 
TAKBİS, MERLİS, Bilgi İşlem Merkezi ve Çizim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, 
 
 T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze 
intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma, gensoru 
önergeleri ve gündem dışı, görüşme dışı, görüşme konuları ile Milletvekillerinin 
taleplerinin cevaplandırılması, 
  
 Teşkilat yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması 
çalışmalarının koordine edilmesi, yazışmaların yürütülmesi ve raporlarının 
hazırlanması, 
 
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere haftalık ve aylık faaliyet 
raporu ile aylık yatırım gerçekleştirme tablosu hazırlanması, Devlet Planlama 
Teşkilatına üçer aylık dönemlerde gönderilmekte olan yatırım harcamaları 
gerçekleşme raporunun hazırlanması, GAP İlleri kamu yatırımları gerçekleşme 
raporunun hazırlanması, Genel Müdürlük çalışmalarında ihtiyaç duyulan 
komisyonların oluşturulmasını sağlamak ve komisyonların çalışma raporlarına ilişkin 
gerekli bildirimlerin yapılması, 
 
 Genel Müdürlük elemanlarının yurtdışı eğitim, staj, seminer, kurs, toplantı v.s. 
gibi faaliyetleri ile kurumumuzun üyesi bulunduğu ya da ikili ilişkisi bulunan tüm ülke 
(AB Ülkeleri dahil) ve uluslararası kuruluşlarla yazışmaların yapılması, yapılacak 
karşılıklı ziyaret programlarının hazırlanması ve uygulanması, protokollerin 
hazırlanması, yaptırılması ve takip edilmesi, gerektiğinde rehberlik hizmetlerini yerine 
getirilmesi, 
 
 Genel Müdürlük Merkez, Bölge, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin 
otomasyon faaliyetlerinin yönlendirilmesi, kullanıcı eğitimi programlarının 
hazırlanması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesidir. 



 

 Hukuk Müşavirliği tarafından verilen hizmetler: 
 
 Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, 
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,  
 
 Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki 
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak,      
 
 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda 
Genel Müdürlüğü temsil etmek,  
 
 Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve 
programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri 
hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,  
 
 Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer 
kuruluşlardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmektir. 
 
 Personel Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili 
çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,  
 
 Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini 
yapmak, 
 

Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini 2006/2 genelge kapsamında yürütmektir. 
 
 Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, 
yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,  
 
 Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamaktır. 
 
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 
hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini 
yürütmek, basım işleri, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma 
hizmetlerini yapmak, sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri 
düzenlemek ve yürütmek, 
  
 Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasını sağlamak, 
 



 

 Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya 
Genel Müdür yardımcılarına sunmak, Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere 
duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve 
görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
 
 Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, 
yürütmek ve süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
 

Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini 2006/2 genelge kapsamında yürütmek,  
 
 Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre 
yürütülmesini sağlamak, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut 
direktif ve emirlere göre yürütmektir.  
 
 Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından verilen hizmetler: 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı, 3045 sayılı 
Kanun’un 23 üncü maddesine göre; Özel Kanunlarda gösterilen görevleri yapmak 
üzere kurulmuştur.  
 
 107 sayılı Kanunla değiştirilen 85 sayılı Kanun’un Ek-2 nci maddesinin a,b,c 
fıkralarına göre resmi ve özel daire, müessese ve teşekküllere atanmış bulunan Sivil 
Savunma Uzmanları, sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasında, 
planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan, daire, müessese ve 
teşekkül amirlerinin bu konuda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve 
düzenleyicisidirler.  
 
 Sivil Savunma Uzmanlığı, topyekun savunma ve milli seferberlik gibi barış ve 
savaşta alınması lüzumlu tedbirler ile koruyucu güvenlik ile ilgili tedbirleri almaktadır. 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim 
anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, performans esaslı 
bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu 
sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir iç kontrol yapısının 
kurulması gerekmektedir. 

 
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 

olarak; 
 

 Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
 Varlık ve kaynakların korunmasını,  
 Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,  
 Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, 
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 
denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.  

 
İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda olması nedeniyle, merkezi 

uyumlaştırma birimleri tarafından yapılan düzenlemeler dışında idarece;  
 



 

 Stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin tanımlanması, 
 Faaliyetlere, iş ve işlemlere ait iş akış şemaları hazırlanması, 
 Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlularının tanımlanması, 
 Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile kontrol prosedürlerinin belirlenmesi, 
 Kurumun amaç, hedef ve politikalarının yerine getirilmesinde karşılaşılacak risklere 

ilişkin risk yönetiminin planlanması, 
 Etkileşimli bir bilgi yönetim sisteminin kurulması ve bir iletişim ağı ile kontrol listeleri 

ve kontrol öz değerlendirme formlarının oluşturulması gerekmektedir. 
 
Süreçlerin tanımlanması ve bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi iç kontrol 

sisteminin temelini oluşturmaktadır. Ancak etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici 
kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altında tutulabilecek, kurumun hedefler 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilecektir.  

  
Bu doğrultuda; 
 

1. Genel Müdürlüğümüzde İç kontrol; yönetim sorumluluğu çerçevesinde sürekli ve 
sistematik bir şekilde yürütülerek, bir yönetim aracı olarak kullanılmakta ve riskli 
alanlar tespit edilerek bu alanlarda kontroller yoğunlaştırılmaktadır. 

 
2. Genel Müdürlüğümüzce TAKBİS yazılımları kapsamında ERP (Kurumsal Kaynak 

Planlaması) ve ofis otomasyonu kapsamında stratejik yönetim sistemi modeline 
yönelik yazılım çalışmaları yürütülmekte, performans esaslı bütçelemeye yönelik 
süreçlerin belirlenmesi ve etkili bir iç kontrol sistemine imkan tanıyacak ve karar 
destek sistemlerinin alt yapısının oluşturulması yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

 
3. Genel Müdürlüğümüz mali işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirme görevlileri 

yetkilendirilmiş ve mali işlemlerde harcama yetkilileri de belirlenmiş 
bulunmaktadır. 

 
4. Harcama birimleri gerçekleştirme görevlilerini takiben yönetmelik gereğince ön 

mali kontrol işlemine tabi olan iş ve işlemler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir.  

 
5. Yapılan kontrollerle Genel Müdürlüğün gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde 
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, 
zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi, varlıkların kötüye kullanılmasını, 
israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması amaçlanmaktadır. 

 
6. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca birimlerin iç kontrol 

amaçlı mali işlem süreçlerini çıkarma çalışmaları devam etmektedir.  
 
7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatı, merkez (7 ana hizmet, 3 danışma ve 

denetim, 4 yardımcı birim) ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Genel Müdürlüğün 
temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir. 

 



 

II - AMAÇ VE HEDEFLER 

 A – İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Stratejik Plan çalışmaları sırasında 7 adet 

stratejik amaç ile bu amaçların altında 19 adet stratejik hedef belirlenmiştir. 
Amaçların ve bu amaçlara bağlı hedeflerin ayrımı şu şekildedir:  
 
AMAÇ 1. Ülke tesis kadastrosunun (mülkiyet belirleme çalışmalarının) 
tamamlanması. 
 
HEDEF 1.1. Kurum kaynakları ile müdürlükler tarafından kadastro işlemlerinin 
yaptırılması. 
 
HEDEF 1.2. TRUP “Tarım Reformu Uygulama Projesi” kapsamında Dünya Bankası 
ikraz anlaşmasına bağlı olarak özel sektöre ihale yolu ile kadastro işlemlerinin 
yaptırılması. 
 
HEDEF 1.3. Döner sermaye kaynaklarıyla özel sektöre ihale yolu ile kadastro 
işlemlerinin yaptırılması. 
 
AMAÇ 2. Doğru, kaliteli ve güvenli hizmet sunmak amacıyla tapu kadastro ve 
arşiv bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması. 
 

HEDEF 2.1. TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi) nin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması. 
 

HEDEF 2.2. TARBİS (Tapu Arşiv Bilgi Sistemi Projesi) nin hayata geçirilmesi. 
 

HEDEF 2.3. HBB (Harita Bilgi Bankasının) oluşturulması. 
 

HEDEF 2.4. TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi)’nin oluşturulması. 
 

AMAÇ 3. Kurumu saygın bir kimliğe kavuşturmak. 
 

HEDEF 3.1. Nitelikli ve uzman personel çalıştırılması. 
 

HEDEF 3.2. Mevcut personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
 

HEDEF 3.3. Denetim mekanizması ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ile 
hizmet kalitesinin artırılması. 
 

AMAÇ 4. Kurum tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla; 
mülkiyet bilgilerinin TAKBİS ortamına aktarılarak, TAKBİS’in yurt genelinde 
yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
 

HEDEF 4.1. 2007 yılı sonu itibarıyla 360 Tapu Sicil, 10 Kadastro Müdürlüğünde 
TAKBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 
 

HEDEF 4.2. 2008 yılı sonu itibarıyla tüm Tapu Sicil Müdürlüklerinde TAKBİS 
uygulamasına geçilecektir. 
 

AMAÇ 5. Ülke genelinde harita ve harita bilgilerini koordine etmek ve izlemek. 
 



 

AMAÇ 6. Merkez ve taşra teşkilatının fiziki ortam, personel, altyapı ve donanım 
durumunun iyileştirilmesi. 
 

HEDEF 6.1. Çalışma ortamlarının iyileştirilerek personel ve müşteri memnuniyetinin 
arttırılması, 
 

HEDEF 6.2. Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin acil personel ihtiyaçlarını 
giderilmesi, 
 

HEDEF 6.3. Teşkilatın demirbaş ve ekipman ihtiyacının değişen teknolojiye cevap 
verecek şekilde karşılanması, 
 

HEDEF 6.4. Tüm teşkilatın internet alt yapısının oluşturulması. 
 

AMAÇ 7. İnsan kaynaklarını eğitim, sosyal ve özlük hakları yönünden 
iyileştirilerek niteliğini arttırmak. 
 

HEDEF 7.1. Çalışan personelin özlük haklarının düzeltilmesi amacıyla döner 
sermaye gelirlerinden ek ödemenin yapılması, 
 

HEDEF 7.2. Sosyal imkan ve faaliyetlerin artırılması, 
 

HEDEF 7.3. Kurum içi ve dışı eğitimlerin arttırılarak süreklilik kazandırılması.  

 

B – Temel Politika ve Öncelikler 
 

 Ülke tesis kadastrosunu tamamlamak. 
 AB uyum çalışmaları ile e-Devlet projesine geçiş sürecine ilişkin çalışmalara 

hız vermek. 
 Gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve taleplerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde 

karşılamak. 
 Sayısal kadastro çalışmalarını ülke genelinde yaygınlaştırmak. 
 Ülke genelinde (TAKBİS) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini oluşturmak. 
 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ülke çapında yaygınlaştırılıncaya 

kadar tapu kayıtlarının daha güvenilir, saydam ve ulaşılabilir olması için 
otomasyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesini sağlamak. 

 Kadastral bilgi, veri ve dokümanları güncellemek. 
 Talebe bağlı değişiklik işlemlerini lisanslı ölçme bürolarına devretmek. 
 Mevzuata ilişkin gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. 
 Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bu doğrultuda donanımı 

yenilemek. 
 Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına ve Medeni Kanunun 1007’ 

nci maddesi uyarınca Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu siciline ve 
3402 sayılı Kadastro Kanunu, kadastroda karşılaşılan hukuki sorunlara 
çözümler bularak bu çalışmaların hukuki boyutuna yönelik düzenlemeler 
yapmak. 

 Yabancıların mülk edinimlerini düzenleyen 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. 
maddesi gereğince yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye genelinde 
taşınmaz mal edinme ve sınırlı ayni hak tesisi taleplerine bağlı olarak işlemlere 
yön verilmesini sağlamak,  veri tabanını güncellemek ve buna bağlı olarak 
istatistiki raporları hazırlamak. 



 

 Genel Müdürlüğümüzce belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmaya imkan 
sağlayacak olan Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS) projesi çalışmalarını 
sonuçlandırmak. 

 Kadastro haritaların sayısallaştırılması yapılarak bilgi sistemi altlığı 
oluşturmak. 

 Kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli 
düzeltmeler yapılarak zemin-ölçü-pafta uyumsuzluğu giderilerek doğru, güncel 
kadastro yapmak. 

 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) 
Hakkında Kanunun esasları belirlenerek, bunların yönetimi denetimini 
sağlamak.  

 Tüm bölge müdürlüklerinde kalibrasyon baz istasyonları kurularak bölge 
müdürlüklerine bağlı kadastro müdürlüklerine ait elektronik ölçme aletlerinin 
kalibrasyon testlerinin bölgeler bazında yapılmasını sağlamak.  

 Gelişen toplum yapısı ve teknoloji ile bilgi çağına ayak uydurmak, AB 
standartlarına uygun bir kurum haline gelmek. 

 Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirler almak. 
 Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler almak 

ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
 Stratejik yönetimin geliştirilmesini sağlamak. 
 Yönetim Bilgi Sistemlerinin yapılandırılması tamamlanarak etkin kullanımını 

sağlamak. 
 İnsan kaynakları yönetiminde performans odaklılık esasını gerçekleştirmek. 
 Kurum personelimizin motivasyonunun arttırılması, güven ve aidiyet 

duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 
 

Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri temel politika metinleriyle ilişkilendirilmeye 
çalışılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak temel politika 
metinlerinde aşağıda yer alan önceliklere ve taahhütlere yer verilmiştir. 

 
I. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 
 

 Kalkınma Planları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın kuruluşundan 
itibaren 5’er yıllık dönemleri içerecek şekilde ayrıntılı biçimde hazırlanmıştır. 
Başlangıçtan itibaren kamu kesimi için emredici özel kesim için yönlendirici olan 
kalkınma planlarının hazırlanmasında 2007-2013 döneminde farklı bir yol izlenmiştir. 
9. Kalkınma Planında, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasının da bir 
sonucu olarak, makro çerçeve oluşturacak şekilde, öngörülebilirliği ve yapısal 
düzenlemeleri öne çıkaran alt detaylara inilmeyen bir yaklaşım benimsenmiştir. 9. 
Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 28 Haziran 2006 
tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanmıştır.  
 

 9. Kalkınma Planında belirlenen temel amaçlara ulaşmak için aşağıda 
sıralanan gelişme eksenleri baz alınmıştır: 

 
 Rekabet Gücünün Artırılması, 
 İstihdamın Artırılması, 
 Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, 
 Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, 



 

 Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması. 
 
“Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması” gelişme ekseni altında 

birimimiz stratejik planlama çalışmaları yapmaktadır. 
 
Başlangıç politika metni olan 9. Kalkınma Planında öngörüldüğü şekilde, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010-2014 döneminde DPT Müsteşarlığının 
yayınladığı takvim dahilinde 2009 yılı başında Stratejik Planını yayımlama çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
 

II. Orta Vadeli Program (2007–2009) 
 

Orta Vadeli Program, 5018 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi gereğince Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır. Bütçe müzakereleri sırasında 
kamu idareleri kendi stratejik planları ile Orta Vadeli Program’da yer alan amaç ve 
öncelikleri bir arada gözetirler.  

 
Orta Vadeli Programda “Kamuda İyi Yönetişim” başlığı altında  kamu mali 

yönetimi reformu çerçevesinde yürütülen kuruluş düzeyinde stratejik planlama ve 
performansa dayalı bütçeleme çalışmalarının programlı bir şekilde 
yaygınlaştırılacağından bahsedilmektedir. 

 
2010–2014 dönemine ait Stratejik Plan Hazırlık Programı süresi içinde Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilmiştir. 
 

III. Orta Vadeli Mali Plan (2007 – 2009) 
 
Orta Vadeli Mali Plan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Planlama 

Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Kamu idareleri Orta Vadeli Mali Planda 
verilecek ödenek tavanlarını esas alarak bütçe tekliflerini hazırlarlar. 

 
Orta Vadeli Mali Planda 2007–2009 döneminde Strateji Geliştirme Birimlerinin, 

5018 sayılı Kanunun tüm unsurlarıyla birlikte etkin bir şekilde uygulanması 
noktasında taşıdığı kritik öneme dikkat çekilerek gerekli personel ve donanıma sahip 
olmalarının sağlanacağı ve bunlara yönelik eğitim çalışmalarına devam 
edileceğinden bahsedilmektedir.  

 
Maliye Bakanlığımız ile Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal 

Akademisi Başkanlığı tarafından işbirliği içinde hazırlanan Strateji Geliştirme 
Birimlerine yönelik programda; Strateji Geliştirme Birimlerinin konumu, performans 
esaslı çok yıllı bütçeleme, iç kontrol ve risk yönetimi konularında eğitim alınmıştır. Bu 
eğitimler MAYEM (Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı) tarafından 2007 yılında 
da sürdürülecektir. 

IV. 2007 Yılı Programı 
 
 Kalkınma planları, DPT tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunda 
görüşülerek Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanan yıllık programlarla uygulamaya 
geçirilir. Yıllık programlar, kalkınma planlarında benimsenen hedef ve politikalarla 
tutarlı olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilgili kuruluşların görüşlerinin de 
alınmasıyla hazırlanır. 
  



 

2007 Yılı Programının 4. bölümünün 5. kısmında, Politika Oluşturma ve 
Uygulama Kapasitesinin Artırılması amacıyla kamu idarelerinde mevcut idari ve 
beşeri kapasitenin, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda 
geliştirilmesinden bahsetmekte, geçiş takvimi dahilinde sürdürülecek çalışmalarla 
kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının yaygınlaştırılacağı vurgulanmaktadır. 

 
Bu kapsamda TÜSSİDE’de gerçekleştirilen Stratejik Yönetim Çalışma 

Programında Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Yönetim yol haritasının belirlenmesi 
hususunda değerlendirmeler yapılmış olup uygulamaya yönelik paydaş analizi 
çalışmaları sürdürülmektedir.  
 

V. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı 
 

2007–2013 dönemi için hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının temel 
amaçlarından biri de bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye’dir. Bilgi toplumuna 
dönüşüm vizyonunun hayata geçirilmesini amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
çerçevesinde Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlık çalışmaları sırasında, bir geçiş dönemi 
planı olarak ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan e-
Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planında uygulamaya yönelik eylemlere 
ağırlıklı olarak yer verilmiştir.  
 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünde ulaşması gereken temel hedef ve 
politikaları ortaya koyan ve bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken yöntem ve 
araçlar ile gerekli olan kaynakları içerecek olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem 
Planı, 11 Temmuz 2006 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış 
olup, 28 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
  
  Bilgi Toplumu Stratejisi; sosyal dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 
dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, kamu yönetiminde 
modernizasyon, küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü, rekabetçi, yaygın ve ucuz 
iletişim altyapı ve hizmetleri, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi konularını 
kapsamaktadır. Ayrıca, stratejinin hayata geçirilmesine yönelik kurumsal yapılanma 
ve yönetişim modeli ile iletişim stratejisini içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 
Planı Kurumlara planda belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi için sorumluluklar 
yüklemektedir. 
 

 TKGM, bilgi toplumu stratejisi eylem planında TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi) ve TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) projelerinde sorumlu 
kuruluş olarak belirlenmiştir. 2007 yılı sonuna kadar 360 Tapu Sicil Müdürlüğü ile 10 
Kadastro Müdürlüğüne, 2008 yılı sonuna kadar ise ülkedeki tüm Tapu Sicil 
Müdürlüklerinin tamamında TAKBİS uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır, 
oluşturulan veri tabanının Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Belediyeler ve Noterler 
gibi ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarla paylaşımı gerçekleştirilecektir. MERNİS 
kayıtları ile entegrasyonu sağlanacak, vatandaşlar kendi gayrimenkullerine ilişkin 
sorguları yapabileceklerdir. TUCBS Projesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu 
oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinde kullanıcılara sunmaları 
amaçlanmaktadır.  

 
 



 

 

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A - Mali Bilgiler  

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu ile 356.240.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Eklenen ve düşülen ödenekler 
ile 382.723.083 YTL ödenek miktarına ulaşılmış olup bu ödeneğin % 88,71’i olan 
339.528.454 YTL harcanmıştır. Bu rakam 2005 yılı harcaması olan 250.685.171 YTL 
ile karşılaştırıldığında % 35,44 oranında bir artışa tekabül etmektedir. 
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Grafik 5: 2006 Yılı Giderlerinin Ekonomik Sınıflara Göre Yüzdelik Dağılımı 
 
 

“Ekonomik sınıflandırma” açısından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri 
şöyledir: 

 
 “01-Personel Giderleri” için Genel Müdürlük bütçesine toplam olarak 

201.729.945 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle harcama tutarı 
198.267.560 YTL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu personel giderleri toplam 
harcamalar içinde % 58,39’a tekabül etmektedir. 
 

 “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için Genel Müdürlük 
bütçesine toplam olarak 32.238.332 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu 



 

itibariyle harcama tutarı 30.019.971 YTL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu 
bu harcamalar, toplam harcamalar içinde  % 8,84’e tekabül etmektedir. 

 
  “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Genel Müdürlük bütçesine toplam 

olarak 35.343.632 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle harcama 
tutarı 32.589.153 YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam harcamalar içindeki payı 
% 9,60’dır. 

 
 “05-Cari Transferler” için Genel Müdürlük bütçesine toplam olarak 881.000 

YTL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneğin tamamı transfer 
edilmek suretiyle harcanmıştır. Cari transferlerin harcamalar içindeki oranı 
%0,26’dır.   

 
 “06-Sermaye Giderleri” için Genel Müdürlük bütçesine toplam olarak 

112.530.174 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneğin % 69,11’i 
harcanmıştır. Yılsonu itibariyle harcama tutarı 77.770.769 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. Toplam harcama içindeki oranı 22,91’e tekabül etmektedir. 

 
 
 
 

 
 

  TTaabblloo  1133::  22000066  YYııllıı  GGiiddeerrlleerriinniinn  EEkkoonnoommiikk  SSıınnııffllaannddıırrııllmmaassıı  
 
 

2006 Yılı giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma kapsamında birinci düzey 
olarak Genel Kamu Hizmetleri, Savunma Hizmetleri ve Ekonomik İşler ve Hizmetler 
sınıfında yapılan harcamaların gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir. 

 
 
 

EKONOMİK 
KOD 

I. DÜZEY 
EKONOMİK SINIF BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 
TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

01 PERSONEL GİDERLERİ 176.865.000 201.729.945 198.267.560

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 27.900.000 32.238.332 30.019.971

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.594.000 35.343.632 32.589.153

05 CARİ TRANSFERLER 881.000 881.000 881.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 121.000.000 112.530.174 77.770.769

TOPLAM 356.240.000 382.723.083 339.528.454



 

FONKSİYONEL 
KOD 

I. DÜZEY 
FONKSİYONEL SINIF BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAM 

ÖDENEK HARCAMA 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 284.511.000 306.082.783 293.261.971

02 SAVUNMA HİZMETLERİ 355.000 369.300 359.847

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 71.374.000 76.271.000 45.906.636

TOPLAM 356.240.000 382.723.083 339.528.454

  
  TTaabblloo  1144::  22000066  YYııllıı  GGiiddeerrlleerriinniinn  FFoonnkkssiiyyoonneell  SSıınnııffllaannddıırrııllmmaassıı  

 
 
 
“Fonksiyonel sınıflandırma” açısından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

2006 yılı bütçesinde 382.723.083 YTL’lik toplam ödenekten 339.528.454 YTL 
harcama yapılmıştır. Yapılan bu harcamalar içinden Genel Kamu Hizmetleri sınıfı 
293.261.971 YTL ile %86,37 Savunma Hizmetleri sınıfı 359.847 YTL ile %0,11 ayrıca 
Ekonomik İşler ve Hizmetler sınıfı 45.906.636 YTL ile %13,52 oranında pay 
almışlardır. 

 
  
  
  

      

2006 YILI GİDERLERİNİN FONKSİYEL SINIFLANDIRMASI

GENEL KAMU HİZMETLERİ
86,37%

SAVUNMA HİZMETLERİ
0,11%

EKONOMİK İŞLER VE 
HİZMETLER

13,52%

 
  

Grafik 6: 2006 Yılı Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflara Göre Yüzdelik Dağılımı 
                      

  
 



 

 Genel Müdürlüğün Bütçesinden Harcama Birimlerine ayrılan ödeneklerin ve 
yapılan giderlerin miktarları, yüzdelik dağılımları aşağıdaki gibidir. 
 
 

HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
ÖDENEK HARCAMA 

ÖZEL KALEM 317.500 419.850 364.937

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 355.000 369.300 359.847

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6.989.000 6.613.500 6.550.988

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.121.000 1.333.300 1.301.592

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.630.000 1.219.189 1.133.973

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2.212.500 2.299.600 2.254.416

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 37.477.354 28.110.454 26.248.772

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 633.000 733.000 716.926

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 337.000 367.500 329.594

TASARRUF İŞLEMLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 527.000 629.600 605.635

FEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 686.000 854.500 842.851

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 303.000 396.500 333.278

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 18.313.800 39.291.400 37.288.189

TAPU TAŞRA TEŞKİLATI 93.190.600 95.512.720 91.587.044

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI 717.000 1.145.000 1.100.258

KADASTRO TAŞRA TEŞKİLATI 187.746.164 199.816.330 165.294.501

FOTOGRAMETRİ VE GEODEZİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 2.571.582 2.462.540 2.088.002

TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.112.500 1.148.800 1.127.649

GENEL TOPLAM 356.240.000 382.723.083 339.528.454

  
  TTaabblloo  1155::  BBüüttççee  ÖÖddeenneekk  vvee  GGiiddeerrlleerriinniinn  HHaarrccaammaa  BBiirriimmlleerriinnee  ddaağğııllıımmıı  
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Grafik 7: Bütçe Giderlerinin Harcama Birimlerine Dağılımı 
 
 
 

2. Mali Denetim Sonuçları 
 
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Sayıştay dış denetimine tabidir, 2006 Yılı 
içinde Sayıştay denetimi ile ilgili bir rapor hazırlanmamıştır.  
  
 2006 yılında Genel Müdürlüğümüze İç Denetçi atanmamıştır. 

 

 
 
 
 
 
 



 

B- Performans Bilgileri  

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 
 TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) Projesi 

       TAKBİS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili 
işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen 
işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini 
sağlayan,  üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulan sisteme aktarılmasıyla entegre 
bir yapı oluşturan, merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel 
Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten, 
istatistiki sonuçlar veren ve tüm bu işlemleri  Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi  
mantığında gerçekleştiren entegre bir bilgi sistemidir. (Ayrıntılı bilgi: 
www.tkgm.gov.tr.) 

 

 

 

 TAKBİS Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 

 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 2006 yılı içerisinde temin edilen 
kaynak ile öncelikli olarak il merkezlerinde ve işlem hacmi büyük ilçelerimizdeki 
(toplam 232 Tapu Sicil Müdürlüğü ve 10 Kadastro Müdürlüğünde) otomasyon 
çalışmalarına başlanılmış, bugüne kadar toplam 115 birim TAKBİS kapsamında 
işletime alınmış olup muayene-kabul çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında 
yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.  
 
 
 
 



 

  
 

2006 YILINDA TAKBİS’ E GEÇEN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ 

Adıyaman Çankırı Kahramanmaraş 1.Blg. Mersin 1.Blg. Sinop 

Afyon Çorum Kahramanmaraş 2.Blg. Mersin 2.Blg. Sivas 1.Blg. 

Ağrı Diyarbakır 1.Blg. Karabük Mersin 3.Blg. Sivas 2.Blg. 

Aksaray 1.Blg. Diyarbakır 2.Blg. Karaman Mersin 4.Blg. Şahinbey 1.Blg. 

Aksaray 2.Blg. Düzce Karatay Mersin 5.Blg. Şahinbey 2.Blg. 

Altındağ 1.Blg. Elazığ 1.Blg. Kars Muş Şanlıurfa 1.Blg. 

Altındağ 2.Blg. Elazığ 2.Blg. Kastamonu Nevşehir Şanlıurfa 2.Blg. 

Amasya Erdemli Keçiören 1.Blg. Niğde Şehitkamil 1.Blg. 

Ardahan Erzincan Keçiören 2.Blg. Ordu Şehitkamil 2.Blg. 

Artvin Erzurum Keçiören 3.Blg. Osmaniye Şırnak 

Bartın Eskişehir 1.Blg. Keçiören 4.Blg. Rize Tarsus 1.Blg. 

Batman Eskişehir 2.Blg. Kırıkkale 1.Blg. Samsun 1.Blg. Tarsus 2.Blg. 

Bayburt Eskişehir 3.Blg. Kırıkkale 2.Blg. Samsun 2.Blg. Tokat 

Bilecik Etimesgut Kırşehir Samsun 3.Blg. Trabzon 

Bingöl Giresun Kilis Selçuklu 1.Blg. Tunceli 

Bitlis Gölbaşı Kocasinan Selçuklu 2.Blg. Van 

Bolu Gümüşhane Malatya 1.Blg. Seyhan 1.Blg. Yenimahalle 1.Blg. 

Ceyhan Hakkari Malatya 2.Blg. Seyhan 2.Blg. Yenimahalle 2.Blg. 

Çankaya 1.Blg. Hatay 1.Blg. Mamak 1.Blg. Seyhan 3.Blg. Yenimahalle 3.Blg. 

Çankaya 2.Blg. Hatay 2.Blg. Mamak 2.Blg. Seyhan 4.Blg. Yozgat 

Çankaya 3.Blg. Iğdır Mardin Siirt Yüreğir 1.Blg. 

Çankaya 4.Blg. İskenderun 1.Blg. Melikgazi Silifke Yüreğir 2.Blg. 

Çankaya 5.Blg. İskenderun 2.Blg. Meram Sincan Zonguldak 

 
Tablo 16: 2006 Yılında TAKBİS Uygulamasına Geçen Müdürlükler 

 
 
2005 yılı içerisinde analiz çalışmaları tamamlanan tüm yazılımlarla [ERP 

(Kurumsal Kaynak Planlaması), TSUY, KUY, HBB, e-imza, …] ilgili tasarım 
çalışmaları tamamlanmış ve kabulleri yapılarak yazılım kodlama işlemleri 
başlatılmıştır.  

 
TAKBİS kapsamında şartname gereğince yüklenici firma aracılığı ile alınması 

gereken yazılım eğitimleri alınmıştır. 
 
TAKBİS kapsamında kamu kurumları ile veri alışverişi yapabilmek açısından 

Belediyeler ve MASAK ile yapılan ve halen uygulanmakta olan protokollerin yanı sıra 
ilgili diğer kurumlarla da çalışmalar sürdürülmektedir. 

 
 
 
 



 

2006 yılında TAKBİS projesi TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Derneğinin ortaklaşa 
düzenlediği e-devlet ödülleri kamudan vatandaşa hizmetler kategorisinde birinci 
olmuştur. 

 
 

 
 
 

 
 TAKBİS projesi kapsamında yüklenici firmaya yapılan ödeme miktarı: 
 
 TAKBİS kapsamında çalışmalar için 2006 yılı içerisinde 24.798.535,00.-YTL 
hakediş ödemesi yapılmıştır. Yine 2006 yılı içerisinde verilen avansın tamamı 
hakediş ödemelerinden mahsup edilmiştir. 

 
 TAKBİS Projesi yaygınlaştırma çalışmalarında yapılan geçici görevlendirmeler 
ile bu görevlendirmeler için ödenen geçici görev yollukları: 
2006 yılında ülke genelinde TAKBİS kapsamında 112 kişi 434 gün süre ile geçici 
görevlendirilmiş ve 23.687,00.-YTL geçici görev yolluğu ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
 
  
 
 
 Alo-Tapu-Kadastro Hattı 
 
 Hükümetimizin önem verdiği, vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesinin 
artırılmasına yönelik olarak kurulan Alo-Tapu-Kadastro Hattı uygulaması geliştirilerek 
sürdürülmekte, böylece vatandaşların her türlü dilek ve beklentilerine anında cevap 
verilebilmektedir. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 
 



 

 
  
 MERLİS (Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi) Projesi: 
 
 Projenin temel hedefi Marmara Deprem Bölgesinin yeniden yapılandırılması 
ve gelişimi için bir araç olarak arazi bilgi sisteminin kurulmasıdır. Böylece Marmara 
Deprem bölgesinde, tapu ve kadastro bilgilerinin yenilenerek çok amaçlı bir arazi bilgi 
sistemine (MERLIS) dönüştürülmesi beklenmektedir. (Ayrıntılı bilgi: 
www.tkgm.gov.tr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MERLIS Projesi, Donanım Alımı ve Kurulumu İhalesi sonuçlandırılmış, Yüklenici 
firma ile sözleşme öncesi iyileştirme görüşmeleri yapılmış ve 15 Mayıs 2006 da 
Sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işin teslimi Kasım 2006 da yapılmış ve Geçici 
kabul işlemleri devam etmektedir. 
 
 1. Kısım Sayısal Kadastro Yapımı işi, 3. Kısım Hendek Sayısal Kadastro Yapımı 
işi ve 4. Kısım Kandıra Sayısal Kadastro Yapımı işi Geçici Kabul İşlemleri Haziran ve 
Temmuz 2006 tarihlerinde yapılmış, 5. Kısım Kandıra Tapu Sicil ve Kadastro 
Bilgilerinin Yenilemesi işi kesin kabulü yapılmıştır. 
 
 Mart-Mayıs 2006 tarihleri arasında Kurumumuz personeli 4 Mühendis Proje 
kapsamında yurt dışında eğitim almıştır. 
 
 
 



 

  
 
 
 Ağustos 2006 tarihinde proje kapsamında bilişim konusunda çalıştırılan 4 
danışmana ek olarak 1 adet haritacı danışman ile yılsonuna kadar sözleşme 
imzalanmış ve 5 danışmanın tamamı ile olan sözleşmeler 15 Aralık 2006 tarihinde 
sona ermiştir.  
 
 MERLIS Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı İhalesi Şartnameleri 
hazırlanmış ve organizasyon Kasım 2006 da Antalya’da gerçekleştirilmiş. Tüm 
ödemeleri tamamlanmıştır. 
 
 31/Aralık /2006 tarihi itibarı ile MERLIS projesi kapsamında yapılması planlanan 
tüm çalışmalara ait faturalandırılmış ödemeler yapılmış ve proje sona ermiş olup bir 
takım işlerin kesin kabulleri ve yazışmaları devam etmektedir. 
 
 2006 yılı boyunca Başbakanlık Proje Yürütme Ofisi ve Hazine Müsteşarlığı 
yetkilileri ile projenin süreci ve tamamlanması konularında çeşitli toplantılara katılım 
sağlanmıştır. 

 
 
 
 

MERLİS Sistem alımı 5.978.550.-$

Trafo Alımı 88.00.-$

Artış 154.302.-$

TOPLAM 6.620.852.-$

 
 Tablo 17:  MERLİS Projesi İçin Yapılan Ödemelerinin Miktarı 
 
 
 
 
 MEER Projesi A4.1 Alt bileşeni kapsamında; 14-18 Kasım 2006 ve 21-25 Kasım 
2006 tarihlerinde iki ayrı haftada Antalya Falez Hotel’ de Marmara Deprem Bölgesi 
Arazi Bilgi Sistemi (MERLİS) Bilgilendirme ve Tapu Sicil Müdürleri Eğitim Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda MERLİS kapsamında yapılan çalışmalar, kurumumuza 
kazandırdıkları ve kurumumuzun diğer projeleri değerlendirildi. Tapu Müdürleri 
Mevzuat ve TAKBİS gibi konularda bilgilendirildi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 TARBİS (Tapu Arşiv Otomasyonu) Projesi 
 
 TARBİS projesi ile Genel Müdürlük Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı ile İstanbul 
Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Osmanlıca arşiv 
malzemesinin sayısallaştırılması, mikrofilmlerin alınması, indeks ve kataloglarının 
hazırlanması suretiyle arşiv otomasyonu yazılım ve alt yapısının oluşturulması 
amaçlanmıştır. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.)  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Proje 05/09/2005 tarihinde ihale edilerek 28/11/2005 tarihinde sözleşmesi 
imzalanmış, 12/12/2005 tarihinde de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmış 
olup, bu günlerde; Proje çalışmalarının yapıldığı Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığında ve 
İstanbul Bölge Müdürlüğünde yüklenici tarafından kurulan donanımların Teknik 
Şartnameye uygunluğunun tespitine yönelik kurulan komisyon çalışmaları ve Pilot 
Proje kapsamında ön uygulama ve test çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Analiz ve 
tasarım raporları Genel Müdürlüğün onayına sunulmuş olup, Ön uygulama ve test 
için oluşturulan komisyonca hazırlanan raporlar yüklenici firmaya gönderilmiştir. 
Yazılım ve kullanıcı eğitimleri tamamlanmış, analiz ve tasarım raporları Makam 
tarafınca onaylanmış, PYO (Proje Yürütme Ofisi) 1. Etabın kabulü için çalışmalar 
tamamlanmıştır. TARBİS projesinin süresi 2 yıl olup, proje çalışmalarının 12/12/2007 
tarihinde tamamlanması hedeflenmiştir. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 Kadastro Faaliyetleri ve TRUP (Tarım Reformu Uygulama Projesi): 
 
             Bilindiği üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 1’ inci maddesi, “Bu 
Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topografik 
kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita 
üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını 
oluşturmaktır.” hükmündedir. 
 
            Kadastronun söz konusu amacının yanı sıra, toprakla ilgisi olan pek çok 
sektörü yakından ilgilendiren hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve “Coğrafi Bilgi 
Sistemi” amaçlı veri (taşınmaz mallarla ilgili her türlü istatistikî bilgilerin) toplanması 
ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere birçok kullanıcıya sunulması, kadastro 
çalışmalarının tamamlanmasına bağlı bulunmaktadır. 
 
 Tarım Reformu çalışmalarını desteklemek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 
2001/2707 sayılı Kararıyla 12/7/2001 tarihinde onaylanan Dünya Bankası’yla yapılan 
İkraz Anlaşmasıyla finanse edilen Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP)’nin A2 
”Kadastro Çalışmaları” alt bileşeni Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğunda yürütülmektedir. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 
 
 Proje kapsamında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının öncelikleri doğrultusunda 
Hazine Müsteşarlığı tarafınca belirlenmiş Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Rize, 
Siirt, Sivas, Şırnak, Van illerinde (bu 20 il ve daha sonra Banka Misyon heyetinin 
önerisiyle Antalya, Kayseri ve Çanakkale illerinin bazı birimleri ilave edilerek)  özel 
sektör güç ve imkanlarından da yararlanarak sayısal kadastro çalışmalarının 
yapılmasıdır. Böylece, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen Doğrudan 
Gelir Desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım Bilgi Sistemi projelerinin temel verileri 
oluşturulmuş olacaktır.  
 
 Bu bölgelerin kadastro çalışmalarının tamamlanarak tapu sicilinin 
oluşturulması amacıyla yapılacak projenin toplam maliyetinin 2002 yılında 
12.690.000 ABD Doları, 2004 yılında 50.000.000 ABD Doları, 30 Eylül 2005 tarihinde 
yapılan Yönlendirme Komitesi toplantısında ise 2006 yılı programı kapsamında 
TRUP Alternatif Ürün Bileşeninden tasarruf edilecek olan 53.000.000 ABD doları 
tutarındaki kaynağın A2 alt bileşeni kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan faaliyetler için tahsis 
edilmesine karar verilmiş ve böylece proje toplam bütçesi 103.000.000 ABD Doları 
olacağı hesaplanarak bu miktarların TRUP ikraz kaynaklarından Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesine tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.  
 
          Ülkemiz kadastrosunun 3 yılda bitirilmesi hedeflenmiş; Yüksek Planlama 
Kurulunun 30.11.2004 tarihli ve 2004/98 sayılı Kararı ile, 2004-2006 yıllarında “TRUP 
(Tarım Reformu Uygulama Projesi) - Kadastro Çalışmaları Projesi” nin uygulamaya 
konulmasına karar verilmiştir. 
 
 



 

 

 2003 yılı sonu itibariyle kadastrosu yapılmamış 13.201 köy ve mahalle 
bulunmakta iken, 58. Hükümet döneminde (gerek TRUP ikraz anlaşması 
kaynaklarından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine tahsis edilen ödeneğin 
ve gerekse Kamu İhale Kanunu “KİK” kapsamında Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye gelirlerinin kullanılması ile) özel sektörden de hizmet 
satın alınmak suretiyle; 

 
 2004 yılında, 353 köy ve mahallenin kadastro çalışmaları ihale sureti ile 847 
köy ve mahallenin kadastro çalışmaları ise kurum imkanları ile olmak üzere 1200 
birimin, 
 
 2005 yılında, 2946  köy ve mahallenin kadastro çalışmaları ihale sureti ile 764 
köy ve mahallenin kadastro çalışmaları ise kurum imkanları ile olmak üzere 3710 
birimin,  
 
         Kadastrosu yapılmıştır. 
 
 2006 yılında ise 3535 birimin ihalesi yapılarak kadastro çalışmalarına 
başlanmıştır. 
  
         Bu güne kadar yaklaşık 50.803 köy/mahalle biriminden 41.740 birimde kadastro 
çalışmaları tamamlanmıştır. 4949 birimde ise kadastro çalışmaları devam etmekte 
olup, geriye 4114 birim kalmıştır.  
  
       2007 yılı itibariyle, kalan 4114 birimden 3270 birimde kadastro çalışmalarına 
başlanacak olup, böylece sorunlu olan 1486 birimin dışında, ülke genelinde geriye 
kalan tüm birimlerin kadastro çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir.  
 
 
 
  



 
Tablo 18;  Bölgelere Göre Türkiye  Kadastrosu Durumu. 

 

BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE KADASTROSU SONUÇ BİLGİLERİ 

BÖLGE ADI 
TOPLAM BİRİM BİTEN BİRİM KALAN BİRİM 

ÇALIŞMASI DEVAM EDEN BİRİMLER KALAN BİRİMLERDEN 

İHALELİ 

MÜDÜRLÜKÇE 

2007 YILINDA 
İHALE 

EDİLEBİLECEK 
BİRİM 

SORUNLU BİRİM 
2005 YILI 2006 YILI 

MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY MAHALLE KÖY 

ANKARA 1.022 2.140 1.016 1.870 6 270 1 16 3 187 0 5 0 58 2 4 

İSTANBUL 988 906 983 804 5 102 1 36 0 25 0 0 4 41 0 0 

İZMİR 1.012 1.989 1.012 1.793 0 196 0 56 0 85 0 15 0 0 0 40 

BURSA 863 2.161 860 1.827 3 334 0 0 2 230 0 10 0 75 1 19 

KONYA 1.259 902 1.237 834 22 68 6 6 16 54 0 0 0 8 0 0 

ANTALYA 854 934 831 792 23 142 0 21 16 85 0 4 7 25 0 7 

DİYARBAKIR 524 1.531 428 817 96 714 0 0 26 83 0 5 31 279 39 347 

ERZURUM 653 2.852 605 1.834 48 1.018 13 31 34 825 0 1 0 34 1 127 

TRABZON 903 2.184 764 1.033 139 1.151 57 254 20 321 0 1 37 329 25 246 

SAMSUN 948 2.270 738 1.614 210 656 8 36 28 318 6 7 161 279 8 15 

KAYSERİ 928 880 895 765 33 115 0 0 33 86 0 6 0 23 0 0 

HATAY 906 1.527 906 1.459 0 68 0 9 0 46 0 10 0 0 0 3 

GAZİANTEP 522 1.077 518 1.017 4 60 0 0 0 53 3 2 0 0 1 5 

EDİRNE 181 741 181 713 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

VAN 277 1.453 235 1.108 42 345 41 158 0 40 0 1 0 27 1 119 

ELAZIĞ 547 1.749 499 1.320 48 429 1 13 0 26 0 5 35 176 12 209 

ESKİŞEHİR 855 1.618 818 1.356 37 262 0 0 34 186 0 3 3 65 0 8 

DENİZLİ 324 1.149 324 1.107 0 42 0 5 0 9 0 16 0 0 0 12 

KASTAMONU 456 1.980 400 714 56 1.266 0 33 50 634 0 2 0 388 6 209 

SİVAS 555 1.910 513 1.269 42 641 0 5 34 362 0 3 8 271 0 0 

ŞANLIURFA 524 2.074 498 1.890 26 184 0 0 0 0 11 0 15 171 0 13 

YOZGAT 356 1.319 351 1.192 5 127 3 15 0 28 0 1 2 76 0 7 

TOPLAM 15.457 35.346 14.612 27.128 845 8.218 131 694 296 3.711 20 97 303 2.325 96 1.390 

 50.803 41.740 9.063 825 4.007 117 2.628 1.486 



 
 
TAPU HİZMETLERİ 
 
Tapu Sicil Müdürlüklerinin 2006 yılı sonu itibarıyla faaliyet sonuçları: 
 

2006  YILI TÜRKİYE GENELİ TOPLAM İŞLEM, DEĞER VE HARÇ MİKTARLARI 
(Türkler, Türk ve Yabancılar ve Yabancılar Arasında) 

 

İşlem Tanımı İşlem Sayısı Değer (YTL) Harç (YTL) 

01-Satış 1,377,533 38.009.438.843,00 1.025.512.110,00 

02-Bağış 7,369 80.734.857,00 4.275.378,00 

03-ÖKBA 3,821 52.214.344,00 1.449.456,00 

04-Taksim 40,183 1.388.947.389,00 10.199.429,00 

05-İntikal 209,588 4.121.743.428,00 36.633.818,00 

06-İpotek (Şahsi) 240,546 51.557.617.293,00 48.316.750,00 

07-İpotek (Zirai) 119,264 6.541.007.397,00 4.228.482,00 

08-Konut İpoteği 230,142 37.837.683.819,00 8.180.850,00 

09-İpotek Terkini (Şahsi) 118,363 12.361.359.943,00 3.319.495,00 

10-İpotek Terkini (Zirai) 90,346 6.845.637.802,00 2.790.133,00 

11-Cins Tashihi 291,801 3.539.762.056,00 10.654.897,00 

12-Diğer Tashihler 53,115 1.865.904.078,00 4.534.827,00 

13-Kat İrtifakı 44,221 0 0

14-Kat Mülkiyeti 23,640 0 0

13-Kamulaştırma 44,752 1.665.645.987,00 3.502.490,00 

14-Diğer İşlemler 2.084.116 14.513.171.668,00 39.897.574,00 

15-İmar Uygulaması 14,338 23.121.396,00 289.072,00 

Toplam 4.990.138 180.403.990.300,00 1.203.784.761,00 

 
Tablo 19: TSM’nde Yapılan Çalışma Sonuçları 

 
 



 

 
 
Yıllar itibariyle işlem sayısı ve sağlanan gelir;  
 
2000 Yılında (2.1.2000 - 31.12.2000) işlem sayısı 2 551 703 Adet 

2000 Yılında (2.1.2000 - 31.12.2000) sağlanan gelir  206 560 841 199 000 TL. 

 

2001 Yılında (2.1.2001 - 30.12.2001) işlem sayısı 2 534 611 Adet 

2001 Yılında (2.1.2001 - 30.12.2001) sağlanan gelir 282 840 776 704 000 TL. 

 

2002 Yılında (2.1.2002 - 31.12.2002) işlem sayısı 2 646 117 Adet 

2002 Yılında (2.1.2002 - 31.12.2002) sağlanan gelir 389 999 633 287 000 TL. 

 

2003 Yılında (2.1.2003 - 30.12.2003) işlem sayısı    2 730 432 Adet 

2003 Yılında (2.1.2003 - 30.12.2003) sağlanan gelir 504 068 158 543 000 TL. 

 

2004 Yılında (2.1.2004 - 30.12.2004) işlem sayısı    3 499 412 Adet 

2004 Yılında (2.1.2004 - 30.12.2004) sağlanan gelir 645 100 344 464 000 TL. 

 

2005 Yılında (2.1.2005 - 30.12.2005) işlem sayısı 4 418 582 Adet 

2005 Yılında (2.1.2005 - 30.12.2005) sağlanan gelir 956 667 771.00 YTL. 

 
Tablo 20:  TSM’lerde Yapılan Çalışmaların Yıllar İtibariyle Dağılım Sonuçları 

 
 
 

İstatistik Tipi Miktar 

01-Parsel Sayısı 778,112 

2- Yevmiye 4,990,138 

03-Gelen Evrak Sayısı 1,567,880 

04-Giden Evrak Sayısı 1,764,308 

05-Tapu Senedi Sayısı 4,048,608 

06-İpotek Senedi Sayısı 641,256 

08-Bağımsız Bölüm Sayısı (İrtifa) 450,109 

10-Bağımsız Bölüm Sayısı (Mülkiyeti) 184,593 

11-Çıkarılan Kayıt Örneği Say. 1,846,340 

12-Mahkemeye Gönderilen Kay. S. 946,674 

 
Tablo 21: TSM’nde Yapılan Çalışma Sonuçları 

 



 

 
  Harita Bilgi Bankası  
 
 Ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması 
hedefine yönelik olarak harita yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlarca gelişen 
teknolojinin olanaklarından da yararlanarak oluşturulan haritalara ait bilgi ve 
belgelere ilişkin meta verilerin ilgili kurumlarca girişine, güncellenmesine ve internet 
üzerinden sunumuna bu sayede mükerrer harita üretimi ile kaynak israfının 
önlenmesi hedefine yönelik geliştirilen bir Mekansal Bilgi Sistemidir. 

 
 

 
 
 
HBB portal oluşturulmasında amaç; harita ile ilişkili her türlü ve her kaynaktaki 

bilgiyi tek bir şemsiye altında ve portal yapısında birleştirmek ve kullanıcılara 
sunmaktır.  
 

Proje ile ; 
 

• WEB üzerinden harita genel bilgileri herkese açık olarak ücretsiz 
verilebilecektir. 

• Ücreti mukabilinde verilebilecek bilgi ve belgelerin WEB üzerinden hizmete 
sunulabilmesi sağlanacaktır. 

• Harita üretmiş olan kurum ve kuruluşların tescile konu olmayan proje bilgileri 
UVDF (Ulusal Veri Değişim Formatı) yapısında WEB üzerinden veya 
elektronik ortamda teslim alınabilecektir. 
 



 

Harita Bilgi Bankası için kullanılacak istemci ve sunucu bilgisayarlar ile çevre 
birimleri analiz safhasında belirlenmiş ve temini MERLIS donanım alımı kapsamında 
yapılmıştır. 
 

 
 
 
 Sonuç olarak HBB Portalı, CBS kullanıcılarının, kullanımlarına uygun harita ve 
metaveri servisleri gibi CBS bilgisi arayıp bulabilecekleri bir yer olacaktır. CBS Portal 
sitesi düzenli olarak harita üreten veya kullanan kurum ve kuruluşların tek bir 
merkezi, CBS metaveri kataloğu oluşturmak için bilginin toplandığı yer olacaktır. Bu 
kapsamda pilot uygulama hazırlanmış olup ilgili kurumlarca metaveriden sorumlu 
kişileri belirlenmiş, metaverilerin girilmesi için kurumların kullanımına açılmıştır. 2007 
yılı ortalarında tamamlanması hedeflenmektedir. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 
 
 
TUSAGA CORS-TR (Geliştirilmiş RTK Prensipleriyle Sabit GPS Referans 
Sisteminin Kurulması ve Hücresel Dönüşüm Parametrelerinin Belirlenmesi) 
 

TÜBİTAK  Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme 
Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmeliğe göre 
İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi)  tarafından yürütülen  “Geliştirilmiş Gerçek Zamanlı 
Kinematik (RTK) Prensipli Sabit GPS İstasyonlarının Kurulması ve Hücresel 
Dönüşüm Parametrelerinin Belirlenmesi” TUSAGA-Aktif (CORS-TR)  Projesi 
kapsamında; 

İleri teknoloji kullanılarak arazi ve araziye yönelik coğrafi tabanlı her türlü 
verinin hızlı, doğru, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması hedeflenmektedir. 
Böylece, Harita ve Kadastro çalışmalarının daha hızlı ve ekonomik olarak 
gerçekleştirilmesi, e-devlet çerçevesinde yapılacak çalışmaların mekansal 
altyapısının oluşturulması, yerkabuğu-plaka hareketlerinin incelenmesi  gibi faydalar  
sağlanacaktır.  

 
Proje onuçlandığında, Ülke genelinde GPS ile herhangi bir yerde ve zamanda, 

cm doğruluğunda coğrafi konum, geleneksel yöntemlere göre son derece ekonomik 
ve dakika ile ifade edilebilen çok kısa sürelerde elde edilebilecek ve mevcut ED50 ile 
ITRF datumları  arasında belirlenecek  hücresel dönüşüm parametreleri ile elde 
bulunan haritaların dönüşümü gerçekleştirilebilecektir. 



 

İstasyonlar arası en uygun mesafe ve iletişim olanaklarının tespiti amacıyla, 
Marmara Bölgesinde 13 istasyondan oluşan kapsamlı bir BENCHMARK TEST AĞI 
oluşturulmuş, donanım ve yazılım alımı ile ilgili olarak TOPCON, TRIMBLE ve LEICA  
firmaları test ölçülerine  katılmışlardır. Test sonunda istasyon sayısının 145 e 
çıkartılması planlanmıştır.   

 

 

 

TKGM ve HGK (Harita Genel Komutanlığı) personellerinin katkılarıyla toplam 
145 adet nokta yeri seçimi ve protokolü yapılmıştır 

İKÜ tarafından TKGM ve HGK’nın katkılarıyla Yazılım ve Donanım alımı için 
Teknik Şartname (RFP) hazırlanmıştır.4 Mayıs 2007 de ihale yapılacaktır.  

2007 yılı içinde İstasyonların kurulumunun tamamlanması, test çalışmaları ve 
eğitimin gerçekleştirilmesi ile Mayıs 2008 de projenin tamamlanması 
öngörülmektedir. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 

 
 

TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi-Eylem 75)   
 
28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi ve ekinde yer alan Eylem Planı, 2006-2010 
döneminde Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda izlenmesi gereken politikalar ile 
atması gereken adımların belirlendiği “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 
oluşturmaya yönelik altyapı hazırlık çalışmaları” kapsamında, Coğrafi bilgi sunum 
platformu gibi ortak altyapıların kurulması hedeflenmiş ve eylem planında 75 nolu 
“Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu” eyleminin tasarlandığı belirtilmiştir. 

 



 

Bu proje kapsamında TKGM sorumlu kuruluş olarak belirlenmiş, ilgili 
kuruluşlarla yazışma yapılmış, irtibat birimleri oluşturulmuştur. 2007 yılında da proje 
ve etüd çalışmaları yapılacaktır. (Ayrıntılı bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 

 
 
Kent Bilgi Sistemi Kurulması 
  
Belediyeler tarafından sürdürülmekte olan Kent Bilgi Sistemi oluşturma 

faaliyetlerine,  yapılan protokoller çerçevesinde destek verilmiştir. 
  
 
Mısır Cumhuriyeti İle Emlak Konusunda Mutabakat Çalışmaları 
 
Mısır Cumhuriyeti ile emlak konusuna kesinlik kazandırmak amacıyla teknik 

çalışmaların başlaması konusunda her iki ülke arasında mutabakat sağlanmıştır.      
   
Türkiye- Mısır emlak sözleşmesi kapsamında 1590 adet dosya açılmış olup, 

görüşmeleri devam etmektedir. Sekretarya hizmeti TKGM tarafından yürütülmektedir. 
  
 
Özel Mülkiyete Geçiş Aşamasındaki Bazı Ülkelerle İmzalanan Protokoller 

Çerçevesinde İşbirliği: 
 
Ülkemizde uygulanmakta olan Tapu-Kadastro Sistemi özel mülkiyete geçiş 

aşamasında olan bir çok ülkeye örnek teşkil etmektedir. Azerbaycan, Arnavutluk, Çin 
ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yapılan mutabakat protokolleri çerçevesinde 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

 
 
4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları 
 
TKGM ile TÜGEM arasında düzenlenen protokol esasları çerçevesinde; Ülke 

genelinde Mera Komisyonlarınca ilgili kadastro müdürlüklerine yapılan mera 
alanlarının aplikasyon ve harita yapımına dair talepler ile Mera Komisyonlarınca ihale 
suretiyle özel sektöre yaptırılan mera alanlarının aplikasyon ve harita yapımının 
kontrollük talepleri kadastro müdürlüklerince karşılanmaktadır. 
 
 
   Kanun Tasarısı Çalışmaları: 
 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde “Bürokrasinin 
Azaltılması ve Kırtasiyeciliğin Önlenmesi” amacıyla yapılan çalışmalar ile 3402 sayılı 
Kadastro Kanununda 5304 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ve ilaveler sonucu tapu 
ve kadastro mevzuatında bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu doğması nedeniyle 
“Tapu Kanunu, Orman Kanunu, Harçlar Kanunu ve Kadastro Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı hazırlanmış ve ilgili 
Bakanlıkların görüşlerine sunulma aşamasına getirilmiştir. 

 
Taşınmazlara ilişkin hizmetleri yerine getiren kamu idarelerine duyulması 

gereken genel güveni sarsacak davranışların önlenmesi, taşınmazlara ait hukuki 
işlemler sırasında vatandaş ile kamu idareleri arasında ihtiyari olarak aracılık ve 



 

bilgilendirme hizmetlerini yerine getirecek emlâk müşavirlerinin faaliyet ve işlemlerini 
disiplin altına alınması ve emlâk müşavirleri ve emlâk müşavirliği mesleğinin hak 
ettiği kariyer ve unvanı kazanmasını sağlamak amacıyla “Emlâk Müşavirliği 
Kanunu Tasarısı” taslağı hazırlanmış, Bakanlıklardan gelen görüşler doğrultusunda 
gerekli düzeltmeler yapılarak, Başbakanlığa sunulma aşamasına getirilmiştir. 

 
 3045 sayılı Teşkilat Kanunu Tapu ve Kadastro Merkez Teşkilatı kurulması ile 
görev yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, ancak Yeniden Yapılandırma çerçevesinde Teşkilat Kanununun yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili Kanun Tasarısı Taslağı Başbakanlığa gönderilmiştir. 
 

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan intikal eden Kanun teklif ve tasarıları ile Tüzük 
ve Yönetmelik tasarıları hakkında Genel Müdürlük görüşleri hazırlanmıştır. 
 
 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve İskan Bakanlığı İle Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı Arasında Karşılıklı İş Birliğini İçeren Protokol:  
 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına KKTC Çalışma ve İskan Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına T.C.Devlet Bakanlığı arasında düzenlenen 
01.03.1997 ve 02.02.1998 tarihli protokoller çerçevesinde; 
 
 1998 yılında pilot bölge olarak seçilen 5 köy için 42 adet ve 9 Nisan 1999 
tarihli rapor gereğince pilot bölgede olumlu sonuç alınmakla yenileme çalışmalarının 
yaygınlaştırılmasına karar verildiğinden 30 köy seçilerek bu alanda da 224 adet 
olmak üzere toplam 266 adet nirengi sıklaştırılması yapılmıştır. Böylece toplam alanı 
45.000 ha.olan 35 köyde kadastral haritalarının yenileme çalışmaları yapılabilecektir. 
 
 Öte yandan, 1998 yılından 13.06.2001 tarihine kadar ikişer ekip halinde 
yapılan haritaların yenilenmesi çalışmalarında 6 köyün (Demirhan, Gökhan, Beyköy, 
Minareliköy, Yeniceköy ve Cihangir köyleri) ölçü işlemleri tamamlanmış olup, 
Yeniceköy ve Cihangir köylerinin büro çalışmaları devam etmektedir. 
 
 Bu çalışmalar, halen idaremizce görevlendirilen 15 geçici görevli personel 
tarafından yürütülmektedir.  
 
 
 2006 Yılı Faaliyet Döneminde Genel Müdürlüğümüze Gelen-Giden Evrak 
Durumu 
 
 Genel Müdürlüğümüz ilgi alanına giren işlerle bağlantılı olarak taşra 
ünitelerimiz, çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlardan 101.653 adet 
evrak gelmiş, karşılığında birimlerimizce 114.773 adet evrak ilgililerine gönderilmiştir. 
 
 Ayrıca, Taşra ve Genel Müdürlüğümüz ünitelerinin imha edilecek evraklarıyla 
ilgili işlemler Devlet Arşivler Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilmiştir. 
 
 
 
 
 



 

 Denetim Faaliyetleri: 
 
 2006 Yılı Teftiş programının gerçekleştirilmesi sonucunda 195 Tapu Sicil 
Müdürlüğü ile 118 Kadastro Müdürlüğü teftişi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 313 
birimde teftiş gerçekleştirilmiştir. 
       
 Bu teftişlerde 49 Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Teftişler sonucunda 1969 
adet düzenlenen raporlar,türlerine göre aşağıda tabloda gösterilmiştir. 
 
 

 
Tablo 22 :  Teftiş Sonrası Düzenlenen Rapor Çeşitleri. 

 
 Hukuki Faaliyetler 
 
 Geçmiş yıllarda başlayıp halen takibi tarafımızdan devam ettirilen ve arşive devri 
henüz yapılmayan yaklaşık 8973 (adli davalar+idari toplamı)işlem dosyasının 
yanında, 2006 yılında Müşavirliğimizce, İdaremiz aleyhine açılan 582 adet idari 
davanın savunması ve gerekli diğer işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, İdaremiz aleyhine 
açılan 400 adet adli davanın ise, 4353 sayılı Yasa uyarınca gereği yapılmıştır. 
Bunlara ilaveten diğer birimlerden sorulan hususlar hakkında 118 adet mütalaa 
verilmiş, 50 adet kanun, tüzük ve benzeri hukuki metinler hakkında görüş bildirilmiştir. 
 
  Eğitim Faaliyetleri 
 

Hizmet içi eğitimlerle,  personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, verimliliğin 
artırılması, üst görevlere ve kadrolara hazırlanması, özellikle taşra teşkilatı personelin 
Tapu ve Kadastro  Müdürlüklerinde işbaşında eğitilerek otomasyona geçişin 
gerektirdiği elektronik takeometre, bilgisayar ve bilgisayar destekli donanımların 

Teftişler Sonrasında Düzenlenen Rapor Çeşitleri 

Yazı (Rapor Türünde ) 1 

Basit Rapor 3 

Personel (Kişisel) Tanıtım  8 

Çalışma Durumu 119 

Cevaplı Rapor 285 

Genel Durum Raporu 301 

Birim Personel 313 

İdari ve Mali İşler 313 

Arşiv 313 

Döner Sermaye 313 

T O P L  A  M 1969 



 

kullanılmasının motivasyonu ve mevcut kadrolara atanacakların görevde yükselme 
eğitimlerine katılmaları sağlanarak yetenekli personelin seçilmeleri hedeflemiştir. 
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Grafik 8 :  Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri. 
 
Bu çerçevede Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 2006 yılı eğitim hedeflerini  ve 

bu hedeflerin gerçekleşmelerini belirleyen 2006 yılı Yıllık Eğitim Programına göre ilk 
altı aylık süreçte 1000-1400 personelin, toplam hedefi ise 2600-2700 olarak  eğitim 
faaliyetlerine katılımının sağlanması planlanmış olup bu hedefe ulaşılmıştır.  
 
 

2006 YILI EĞİTİM FAALİYETİ 

ADAY MEMUR YETİŞTİRME EĞİTİMİ 171

657 SAYILI DMK 4/B MAD. GÖRE ATANAN  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İNTİBAK EĞİTİMİ 

668

BAŞKA KURUMLARDAN GELEN 
PERSONELE YÖNELİK İNTİBAK EĞİTİMİ 

518

YÜKSELME EĞİTİMLERİ 71

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE DÜZENLENEN  EĞİTİMLER 2.143

FONKSİYONEL EĞİTİMLER 316

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ 35

TOPLAM 3.922
 

Tablo 23 :  2006 Yılı Eğitim Faaliyetleri 

 2. Performans Sonuçları Tablosu  
 
  “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”in 
geçici 2 nci maddesinde “kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları 
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve 
projelere ilişkin bilgilere yer verirler” ifadesi yer almaktadır. 



 

 
 Genel Müdürlüğümüz de performans programı çalışmaları henüz başlangıç 
aşamasında olup, bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce ölçülmüş herhangi bir 
performans sonucu bulunmamaktadır.  

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi     
 

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”in 
geçici 2 nci maddesinde “kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları 
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve 
projelere ilişkin bilgilere yer verirler” ifadesi yer almaktadır. 

 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Performans Programı hazırlık çalışmaları 
devam etmekte olup, yukarıda bahsedilmiş olan performans göstergelerinin izlenmesi 
ve takibi hazırlanacak olan Performans Programı ve Stratejik Planla uyumlu olarak 
çıkarılacak Faaliyet Raporlarıyla yapılabilecektir. 

 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 

Performans bilgi sistemi idarelerin performansını ölçmek üzere bilginin düzenli 
olarak toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik 
kurulan sistemdir. 

Performans bilgi sistemi, idarenin yönetim sisteminin bir parçası olarak 
yöneticilerin karar almasına katkı sağlar. Ayrıca idarenin performansının ölçülmesini 
sağlarken çalışanların ise idare performansına kendi katkılarını görmelerine imkân 
tanır.  Bu sistem dinamik bir yapı gösterdiğinden, değişen koşullara ve ihtiyaçlara 
bağlı olarak sürekli gözden geçirilmeli ve değiştirilmelidir.  

Performans bilgi sistemi, bir idari yapı olmayıp, idarenin tüm birimlerince 
üretilen bilgilerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi ve ilgili taraflara 
sunulmasıdır. 

Performans bilgi sistemi; 

 Sistematik bir süreçtir: Belirli aralıklarla, önceden belirlenen yöntem ve 
standartlara dayanılarak düzenli bir şekilde yerine getirilir. 

 Veri yönetiminin tüm yönlerini içerir: Veri ihtiyaçlarının tanımlanması ve veri 
toplama araçlarının tasarlanmasından veri yönetimi, analiz edilmesi ve belirli 
aralıklarla raporlanmasına kadar tüm süreci içerir. 

 Kurum faaliyetlerinin tüm yönlerini içerir: Kullanan kaynaklardan, üretilen ürün ve 
hizmetlere ve kullanıcıların ürün ve hizmetlerden sağladığı kısa ve uzun dönemli 
faydalara kadar idare faaliyetlerinin tüm yönlerini izleyecek şekilde oluşturulur. 

 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Performans Bilgi Sisteminin kurulması 

amacıyla ön hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olup, Performans Bilgi Sistemi 
kurulduğu zaman Genel Müdürlük Performans Göstergelerinin değerlendirilmesi 
yapılabilecek ve sonuçlar üst yönetime periyodik olarak sunulma imkânı 
sağlanabilecektir. 

 
 



 

IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün stratejik amaç, hedef, misyon ve 
vizyon çalışması sırasında belirlenen GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analiz 
sonuçlarına göre güçlü, zayıf alanlar ile fırsat ve tehditler şu şekilde ortaya çıkmıştır.  

A- Güçlü Alanlar 
 

 Devletin en büyük gelir getiren kuruluşlarından biri olması. 
 Tapu ve Kadastro bilgilerine birçok kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç 

duyması. 
 Tapu ve Kadastro hizmetlerinin tek çatı altında yürütülmekte olması. 
 Döner sermaye işletmesi gibi kuruma kaynak sağlayan güçlü bir birimin varlığı. 
 Kurumun her il ve ilçede örgütlenmiş olması. 
 TAKBİS, MERLİS ve TARBİS gibi ileriye yönelik projelerin bulunması. 
 Bilgisayar ve network ile bilgiye hızlı erişim. 
 Türkiye Ulusal coğrafi veritabanının ve her türlü mühendislik projelerinin 

oluşturulmasında temel altlığın Tapu ve Kadastro verilerinin olması. 
 Kurum personelinin özverili ve fedakar bir şekilde çalışıyor olması. 
 Güvenilirlik. 

 

B- Zayıf Alanlar 
 

 Kurumun mali ve özerk bir yapıya sahip olmaması. 
 Hizmetlerin paydaş ve müşteriler tarafından yeterince anlaşılamamış olması. 
 Özlük haklarındaki olumsuzluklardan dolayı kurumda nitelikli personelin uzun 

süreli istihdam edilememesi. 
 Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği. 
 Fiziki çalışma şartlarının yetersizliği. 
 Ödül ve takdir sisteminin yetersizliği. 
 Sosyal imkânların yetersiz oluşu. 
 Personelin özlük haklarının yetersizliğinden kaynaklanan moral ve motivasyon 

eksikliği. 
 

C- Fırsatlar 
 

 Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi. 
 5018 sayılı Kanunun getirmiş olduğu yenilikler. 
 e-devlet projesine dönüşüm. 
 AB uyum süreci. 
 Sabit GPS istasyonlarıyla mesafeye bağlı kalınmaksızın konumsal veri 

toplanabilecek olması. 
 



 

D- Tehditler 
 

 Kurum personelinin ekonomik ve mali haklarının, diğer kurumlarla 
kıyaslanınca yetersiz kalması. 

 Nitelikli personelin naklen atama, istifa yada erken emeklilik yoluyla 
kaybedilmesi. 

E- Değerlendirme 
 
 Yaptığımız GZFT analizi; idare olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve 
zayıf alanlarımız ile fırsatlar ve tehditlerimizi ortaya koymamız açısından önem teşkil 
etmektedir. 
 
 Fırsat olarak değerlendirdiğimiz 5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni mali yönetim 
anlayışının tam olarak uygulanabilmesi ile birlikte zayıf yönlerimizin güçleneceği, 
tehditlerimizin ortadan kalkacağı, güçlü yönlerimizin ise bu süreçte daha da 
etkinleşeceği görülmektedir. 
 
 160 yıllık köklü tarihe ve en geniş taşra teşkilatına sahip kurumumuzun önemi 
kamuoyuna daha iyi anlatılmalı, Birden fazla Tapu Sicil Müdürlüğü bulunan ilçelerde 
müdürlükler tek bir müdürlük adı altında birleştirilip, müdür yardımcılarına akit yetkisi 
verilerek müdürlük sayısının azaltılmasıyla personel daha rasyonel kullanılarak 
işgücü tasarrufu sağlanmış olacaktır. İşlem hacmi düşük tapu sicil müdürlüklerinin en 
yakın müdürlükle birleştirilerek daha güçlü ve daha fonksiyonel müdürlükler 
oluşturulabilir. 
 
 Genel Müdürlük personel istihdamı konusunda hizmetin özelliğine uygun 
yeterince nitelikli personel istihdamı sağlanamamıştır. Merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan personelin %38,10’u Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, %28,23’ü Teknik 
Hizmetler Sınıfında, %0,07’si Sağlık Hizmetleri Sınıfında, %4,60’ı Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında,%29’u ise bu sınıflara girmeyen sözleşmeli personel, geçici personel ve 
geçici işçi kadrosunda bulunan personelden oluşmaktadır.  
 
 Diğer taraftan personelin eğitim durumu %1 yüksek lisans ve doktora, %23 
lisans, %29 ön lisans ve  %47 ise lise ve altı mezuniyetlerden oluşmaktadır. Mevcut 
istihdam durumu ile eğitim durumu değerlendirildiğinde Genel Müdürlüğümüzün asli 
ve sürekli fonksiyonlarını daha iyi yürütmek üzere asgari meslekle ilgili yüksekokul 
mezunu personel ile fakülte mezunu olan mesleki kariyer uzmanı personele 
dönüştürülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
  
 2006 yılında tapu işlemlerinden Hazineye 1.203.784.761,00 YTL gelir 
sağlamasına karşılık, aynı yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüz Bütçesine 356.240.000,00 YTL. ödenek tahsis edilmiştir. 
  
 Kurum, kendisine ayrılan ödeneğin yaklaşık dört katından fazla Hazineye gelir 
sağlamasına karşın, personelinin maaş ve özlük hakları başka kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla kıyaslandığında çok düşük olduğu görülmektedir. Bu durum 
çalışanların ekonomik olarak sıkıntı yaşamasına, özlük hakları daha iyi olan 
kurumlara geçmesine ve dolayısıyla nitelikli personelin azalmasına neden olmaktadır. 
 



 

 Özelleştirme ve diğer nedenlerle kurumuza naklen gelen personelin atıl 
durumdan çıkarılıp kurumumuza adaptasyonu için gerekli hizmet içi eğitimlere daha 
fazla yer verilmelidir. Yetişmiş elemanların kariyer ve liyakat sistemi de göz önünde 
bulundurularak istihdamının sağlanması, çalışma barışını ve performansı daha da 
artıracağı düşünülmektedir.  
 
 Genel Müdürlüğümüz idare faaliyet raporu hazırlanırken şeffaflık ön planda 
tutulmuş ve Genel Müdürlük hakkında tüm bilgiler ayrıntılarıyla verilmiştir. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 
Hazırlanan bu faaliyet raporu idaremiz açısından bir nevi durum analizi niteliği 

taşımakla birlikte geleceğe yönelik planlarda bir altyapı olma niteliğindedir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projelerin hayata 
geçirilmesi planlı hareket etmenin temel taşlarını oluşturması açısından büyük önem 
arz etmektedir.  
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetlerinin etkili bir şekilde 
sunulabilmesi için personelin bilgi ve donanımının artırılması amacıyla hizmet içi 
eğitimlere daha çok zaman ve kaynak ayrılmalı ve bu eğitimler çeşitlendirilmelidir. 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü misyonunun, özellikle görev ve 
sorumluluğunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için mesleğe 
yarışma ve yeterlik sınavıyla giren, mesleki teknik ve uzman personel istihdamının 
başlatılması gerekmektedir. Bu amaçla yasal düzenlemeler yapılarak personel alımı 
yapılmalıdır. 
 
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün karar ve işlem süreçlerinin sağlıklı ve 
hızlı bir şekilde işlemesi amacıyla risk yönetimi, süreç yönetimi ve kalite yönetimi 
sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda bu sistemlerin altlığını da teşkil 
etmek üzere özellikle yönetim bilgi sisteminin yapılandırılmasının hızlandırılması, 
yazılımların tamamlanması ve görevli personelin bu konuda eğitime alınması önem 
teşkil etmektedir. 
 
 Genel Müdürlüğümüzün fiziki çalışma ortamının ve koşullarının iyileştirilmesi iş 
kalitesini ve verimliliği arttıracaktır. 
  
 Çalışanların aynı yoğunluk ve sorumlulukta faaliyet gösteren diğer kamu 
kurumlarında çalışan personele göre ücretlerinin yetersiz olması, personeli diğer 
kurumlara geçmek gibi bir çaba içerisine sokmaktadır. 2006 yılı içerisinde birçok 
personel başka kurumlara geçmiştir. Bu kişilerin kurum değiştirmelerindeki nedenler 
arasında maddi imkânlar birinci sırada yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüzce insan 
kaynağına yapılan yatırımların bu sayılan nedenlerden dolayı diğer kurumlara 
geçişlerine engel olunamamaktadır. Kurum personelinin çalışma barışı ve 
motivasyonunun artırılması için özlük hakları acilen iyileştirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.  
 
 TAKBİS, TARBİS, TUCBS gibi büyük, birbirleri ile irtibatlı ve bilişim 
sektöründeki son teknolojilerinin kullanıldığı bu önemli e-devlet projelerinin daha 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bilgi sistemleri dairesi başkanlığının kurulması 
için acilen gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği düşünülmektedir. 
 

Teşkilat yasasında yapılacak düzenleme ile Genel Müdürlük idari yapısının en 
azından Müsteşarlık düzeyinde yapılandırılması veya görev ve fonksiyonları gereği 
özel bütçeli ve özerk bir yapıya dönüştürülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 

İÇ 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 edilmiş kaynakların, 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli 
güvenceyi sağladığını bildiririm.  
 
 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
ve benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır. 
 
 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ankara – 30 Nisan 2007 
 
 
 
 
 

       M. Zeki ADLI 
       Genel Müdür V. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 
  
 
 
 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN 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 
şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini 
ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim. 
 
 İdaremizin 2006 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer 
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Ankara – 30 Nisan 2007  
 

 
 
 
 

     Mehmet DEMİRCİOĞLU 
     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 

 

 

 

 
 

 
 
 


