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Bu önemli i tir. Kanun böyle emrediyorsa, yapt  i in güven 

duygusuna muhtaç her vatanda  gibi ben de tapu dairesine 
gidebilirim. 

     MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
     (11 May s 1938) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAKAN SUNU U 

 

Devlet güvencesi alt nda ta nmazlara ili kin mülkiyet 

bilgilerini belirlemek, güncellemek, hizmete sunmak, Ülke 

kadastrosunu yapmak, de i iklikleri takip etmek, bunlara ili kin 

kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmi  olan 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, bu hizmetlerini artan kaliteve azalan maliyet ile 

zaman nda yerine getirmektedir.   

Osmanl  döneminden beri korunan tarihi ve stratejik öneme haiz ta nmaz mal 

kay tlar n n Tapu Ar iv Bilgi Sistemi ile bilgisayar ortam na aktar l p her türlü sorgulaman n 

yap lmas n  sa layarak geçmi ine sahip ç kan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, bilginin 

üretilmesi ve payla lmas  kapsam nda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB S), Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP), Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) 

gibi çok önemli projelerle de gelece e yönelik çal malar yürütmektedir. 

165 y ll k geçmi inde oldu u gibi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ümüz bundan 

sonra da ilgili mevzuat  ile verilen görevleri deneyimli, özverili ve yeti mi  kadrolar yla 

yürütürken, kamu yönetimimizin insan odakl  hizmet üreten seçkin kurumlar  aras nda olmaya 

devam edecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, stratejik amaç ve hedefleri ile bu amaç ve 

hedeflere ula abilmek için planlanan faaliyetlerin sonuçlar yla ilgili bilgileri düzenli, 

anla labilir ve güvenilir biçimde kamuoyu ile payla mak amac yla 2011 Y l  Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kaynaklar n kullan m  ve gerçekle en faaliyetleri 

içeren bu rapor haz rlanm t r. 

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu raporun mali saydaml k ve hesap verme 

sorumlulu unun yerine getirilmesinde faydal  olmas n  temenni eder faaliyetlerimizde eme i 

geçen tüm çal anlar m za te ekkür ederim. 

 

  Erdo an BAYRAKTAR 

Çevre ve ehircilik Bakan  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



GENEL MÜDÜR SUNU U 

Kamu kaynaklar n  stratejik önceliklere göre ve rasyonel bir 

ekilde da tmak ve kullanmak, yürütülen faaliyetlerin ve sunulan 

hizmetlerin sonuçlar n  izlemek, de erlendirmek ve hesap verme 

sorumlulu una dayal  yönetim anlay n n bir gere i olarak 

raporlamak, 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununda temel amaçlardan birisi olarak ortaya ç km t r.  

Özel mülkiyetin gün geçtikçe artan önemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünce 

yerine getirilen hizmetleri daha da vazgeçilmez k lmaktad r. Ülkemiz gayrimenkulünün tespit 

ve tescilinde kendisine verilen görevleri Devlet güvencesi alt nda yerine getiren Genel 

Müdürlü ümüz Türk kamu yönetiminin vazgeçilmez unsurlar nda biridir. 

Tapu Ar iv Bilgi Sistemi (TARB S) Projesi ile Osmanl  döneminden beri korunan ve 

o gün için Osmanl  co rafyas  içinde kalan, u an ba ms zl n  kazanm  25 ülkenin tarihi ve 

stratejik öneme haiz tüm tapu ar iv belgeleri say sal ortamda, hem orijinali hem de Türkçe 

tercümesiyle ve restore edilerek güvenli bir ekilde muhafaza alt na al nm t r.  

Mülkiyete ili kin tüm bilgilerinin bilgisayar ortam na aktar larak her türlü 

sorgulaman n yap labilmesini amaçlayan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinin 

(TAKB S) yayg nla t rma çal malar  tamamlanma a amas na gelmi tir. 

Tesis kadastrosunu Ülke çap nda tamamlamak hedefiyle cumhuriyetin ilk y llar nda 

ba lat lan çal malara, özel sektörden hizmet sat n almak suretiyle önemli ölçüde ivme 

kazand r lm , ülke genelinde sorunlu olan birimler hariç kadastro çal malar  tamamlanma 

a amas na gelmi tir. Ayr ca, mevcut Tapu-Kadastro bilgilerinin Mekansal Bilgi Sistemlerinin 

Altl n  Olu turacak ekilde ve yap da güncellemek, say sal ve hukuksal formda bilgisayar 

ortam na aktararak kullan ma sunmak amac yla Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi 

(TKMP) kapsam nda yenileme çal malar  sürdürülmektedir. 

Mali saydaml k ve hesap verebilirlik ilkelerinin sonucu olarak kamu kayna n n 

kullan lmas nda meclis ve kamuoyu denetiminin sa lanmas na yönelik olarak bu faaliyet 

raporunu haz rlayanlar ile raporda yer alan faaliyet ve hizmetlerin gerçekle mesinde özverili 

ve yo un katk  sa layan Genel Müdürlü ümüz çal anlar na te ekkür ederim.  

       

       Davut GÜNEY 

       Genel Müdür V. 
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I -  GENEL B LG LER 

A. Misyon ve Vizyon 

 

Misyonumuz; Ta nmazlara ili kin mülkiyet bilgilerini 

devlet güvencesi alt nda belirlemek, güncellemek ve 

hizmete sunmak. 

 

Vizyonumuz; Ta nmazlara yönelik politikalar  

belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. 

 

  

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, merkez ve ta ra te kilat ndan meydana gelir. 

Yetki, görev ve sorumluluklar m za, 6083 say l  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 

Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunun 2. maddesi dayanak te kil etmektedir. 

 6083 say l  Kanunla belirlenen yetki, görev ve sorumluluklar m z; 

a) Devletin sorumlulu u alt ndaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmas n , 

ta nmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu i lemleri ile tescil i lerinin yap lmas n , 

siciller üzerindeki de i ikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin ar ivlenerek 

korunmas n  sa lamak. 

b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, de i iklikleri takip etmek, tapu planlar n n 

yenilenmesini ve güncellenmesini sa lamak, bunlara ili kin kontrol ve denetim hizmetlerini 

yürütmek.  

c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritalar n üretilmesi amac  ile jeodezik 

altyap , havadan foto raf al m , 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita 
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üretim hizmetlerini yapmak veya yapt rmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri 

tespit etmek. 

ç) Mekansal bilgi sistemi altyap s n  ve harita üretim izleme merkezini olu turmak, 

verilerden gerçek ve tüzel ki iler ile kamu kurum ve kurulu lar n n faydalanmas n  sa lamak, 

co rafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak. 

d) Yabanc  uyruklu gerçek ve tüzel ki ilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 

i lemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel ki ilerin yurtd ndaki 

ta nmazlar  ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletleraras  emlak müzakerelerine 

kat lmak. 

e) Görev alan yla ilgili konularda, di er ülkeler ve uluslararas  kurulu lar ile i birli i 

yaparak mü terek projeler planlamak, yürütmek. 

f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 say l  Lisansl  Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar  

Hakk nda Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolar na lisans vermek, 

bu bürolar n faaliyet usul ve esaslar n  belirlemek ve denetlemek. 

g) Ta nmaza yönelik arac l k faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu 

faaliyetlerin usul ve esaslar n  belirlemek ve denetlemek. 

) Genel Müdürlü ün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, di er kamu kurum 

ve kurulu lar  ile meslek kurulu lar nca uyulacak esaslar  belirlemek, koordinasyonu 

sa lamak. 

h) Kanunlarla verilen di er görevleri yerine getirmek. 
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C. dareye li kin Bilgiler 

 Tarihçe 

Ülkemizde ilk Tapu Te kilat  21 May s 1847 tarihinde 

Defterhane-i Amire Kalemi ad yla kurulmu  ve Cumhuriyete 

kadar çe itli isimler alt nda görevini sürdürmü tür.  

Tesis edilen ilk kay tlar tamamen mülkiyete ve tapu 

i lemlerine yönelik olmu  ve bu dönemlerde hiçbir harita 

çal mas , kadastro tesisi ve güncelle tirilmesi konusunda da 

bir çal ma yap lmam t r. 

Cumhuriyetin kurulmas ndan sonra ba ms z bir tapu 

te kilat n n olu turulmas  konusu; özel bir dal olmas , bu 

hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsam n n geni li i sebepleriyle önem kazanm t r. 

Bunun üzerine 1924 y l nda Tapu Umum Müdürlü ü Te kilat  kurulmu tur. Bu 

te kilat bünyesine 1925 y l nda 658 say l  Kanunla kadastro birimi ilave edilmi tir. Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlü ünün bugünkü yap s  ve hedefleri 29 May s 1936 tarih ve 2997 

say l  Kanunla belirlenerek Maliye Bakanl na ba lanm t r. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 

tarihinde Adalet Bakanl na, ta d  önem ve ba ms zl  göz önüne al narak 10 A ustos 

1951 tarihinde Ba bakanl a, müteakiben 22 Kas m 2002 tarihinde de Bay nd rl k ve skan 

Bakanl na ba lanm t r. Te kilat, 25 Kas m 2010 y l nda ç kar lan 6083 say l  Kanunla 

bugünkü statüsüne kavu mu  ve 08 Temmuz 2011 tarihinden itibaren de Çevre ve ehircilik 

Bakanl n n ba l  kurulu u olarak görev yapmaktad r. 

1. Fiziksel Yap  

Genel Müdürlü ümüz; merkez binas nda, Oran 

Sitesi Kampusundaki e itim merkezi Ek hizmet 

binalar nda ve Demirtepe ek hizmet binas nda hizmet 

vermektedir. 

2011 y l nda 4 görev tahsisli, 24 s ra tahsisli 

olmak üzere toplam 28 adet lojman tahsisi yap lm t r.  

2011 y l  itibariyle  24 görev tahsisli (2 bo ), 2 hizmet 

tahsisli, 82 s ra tahsisli  (6 bo ) olmak üzere toplam 108 lojman m z bulunmaktad r. 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 
 

 4

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü merkez binas , Dikmen Caddesi No:14 

Bakanl klar/ANKARA adresinde 2 bodrum, 1 zemin ve 5 kattan olu an A blok ile 2 bodrum, 

1 zemin ve 3 kattan olu an B, C ve D bloktan olu maktad r. 

 

 

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlü ü Merkez Binas  

Genel Müdürlük Makam , Üst Yönetim, Özel Kalem Müdürlü ü, Tefti  Kurulu 

Ba kanl , Hukuk Mü avirli i, Strateji Geli tirme Daire Ba kanl , ç Denetim Birim 

Ba kanl , Tapu Dairesi Ba kanl , Kadastro Dairesi Ba kanl , Yabanc  ler Dairesi 

Ba kanl , nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl  ve Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl  

Dikmen Caddesi No: 14 Bakanl klar/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük merkez 

binas nda yer almaktad r. 
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  Harita Dairesi Ba kanl , Ar iv Dairesi Ba kanl , nsan Kaynaklar  Dairesi 

Ba kanl na ba l  E itim ube 

Müdürlü ü, Döner Sermaye letmesine 

ait birimler ve depolar, Kre , Ankara 

Bölge Müdürlü ü Birimleri, Destek 

Hizmetleri Deposu, Lojmanlar, Gazi 

Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek 

Yüksekokulu ve Milli E itim Bakanl  

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 

Oran kampüsünde yer almaktad r. 

 

Tefti  Kurulu Ba kanl  Müfetti leri, 

Tapu ve Kadastro (Ankara) I. Bölge 

Müdürlü ü ve Sa l k Ünitesi Demirtepe 

ek hizmet binas nda yer almaktad r. 

 

 

 

 

Tapu ve Kadastro II. ( stanbul) Bölge Müdürlü ü 
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Ta t Envanteri:  

Genel Müdürlü ümüzde 2011 y l  sonu 

itibariyle 1972 ve 1990 model olmak üzere 2 

adet Island r BN-2 resim al m uça  

(uçaklardan yeni olan nda omega/VLF ve 

gerçek zaman duyarl  GPS navigasyon 

sistemi–trimflight vard r) 15  ve 30cm’lik iki 

objektif konisi ile Zeiss RMK-A hava 

kameras  FMC özelli ine sahiptir. ki adet 

Wild RC 10 hava kameras  ile toplam 3 adet hava kameras  donan m na eklidir. 

 2011 y l  itibariye Genel Müdürlü ümüze ait muhtelif cins ve ya ta toplam 561 adet 

ta t mevcut olup ayr ca kiralama suretiyle merkez ve ta ra te kilat nda kullan lan 52 adet 

binek hizmet arac  bulunmaktad r. 

 Genel Bütçe Otolar  

GENEL BÜTÇE OTOLARI 

B NEK OTO 127 

M N BÜS 263 

KAMYON  2 

KAMYONET 1 

KONTEYNER 3 

PICK UP - ARAZ  TA ITI 162 

MOTORS KLET 3 

TOPLAM 561 

 

Tablo 1: TKGM Ta t Envanterinin Araç Tipine Göre Da l m ( Genel Bütçe) 

 

 



2011 dare Faaliyet Raporu 

7 
 

 Döner Sermaye letmesince Kiralanan Hizmet Otolar  

DÖNER SERMAYE OTOLARI 

B NEK OTO 51 

M N BÜS 1 

TOPLAM 52 

 

Tablo 2: TKGM Ta t Envanterinin Araç Tipine Göre Da l m  (Döner Sermaye) 

 

2. Örgüt Yap s  

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra te kilat ndan meydana 

gelmektedir.  

            Genel Müdürlü ün en üst amiri olan Genel Müdür; 

• darelerinin stratejik planlar n n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine 

uygun olarak haz rlanmas  ve uygulanmas ndan, 

• Sorumluluklar  alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde 

edilmesi ve kullan m n  sa lamaktan,  

• Kay p ve kötüye kullan m n n önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin 

i leyi inin gözetilmesi, izlenmesinden, 

• Genel Müdürlü ün faaliyet alan na giren konularda di er kurulu larla i birli i ve 

koordinasyonunun sa lanmas ndan,  

• 5018 say l   Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar n yerine getirilmesinden, 

Bakana kar  sorumludur.  

  Bu sorumlulu un gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler 

arac l yla yerine getirir. 
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 Genel Müdür, merkez ve ta ra te kilat n n faaliyetlerini, i lerini ve hesaplar n  

denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

 Genel Müdürlü ümüzde ana hizmet birimleri ile dan ma ve yard mc  birimlerin 

yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yard mc  olmak üzere üç Genel Müdür 

Yard mc s  görevlendirilmi tir. 

 Genel Müdürlük merkez te kilat , ana hizmet birimleri, dan ma ve denetim birimleri 

ve yard mc  birimlerden meydana gelir. 

 Ana Hizmet Birimleri; 

a) Tapu Dairesi Ba kanl  

b) Kadastro Dairesi Ba kanl   

c) Harita Dairesi Ba kanl  

ç) Yabanc  ler Dairesi Ba kanl  

d) Ar iv Dairesi Ba kanl  

 

 Dan ma ve Denetim Birimleri; 

a) Tefti  Kurulu Ba kanl  

b) Hukuk Mü avirli i 

c) Strateji Geli tirme Daire Ba kanl  

 

 Yard mc  Hizmet Birimleri;  

a) nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl  

b) Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl  

c) Bilgi Teknolojileri Dairesi Ba kanl  
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 Genel Müdürlük Ta ra Te kilat , Bölge Müdürlükleri (22) ile bunlara ba l  Tapu 

Müdürlükleri (957) ve Kadastro Müdürlüklerinden (81)  meydana gelmektedir.  

 

 

Tablo 3: TKGM Organizasyon emas  
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

  

TAKB S (Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi 

Projesi); Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlü ünün tapu 

ve kadastro tekni i ile ilgili 

i lemlerini standartla t rarak 

Tapu ve Kadastro 

Müdürlüklerinde yürütülen 

i lemlerin mevzuata uygun 

bir ekilde ve bilgisayar 

ortam nda yürütülmesini sa layan, üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulan sisteme 

aktar lmas yla entegre bir yap  olu turan, merkezde olu an bilgileri kullanarak Bölge 

Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için karar destek fonksiyonlar  ve raporlar  

üreten, istatistiki sonuçlar veren ve mülkiyete ili kin her türlü sorgulamay  yapan, tüm bu 

i lemleri Co rafi Bilgi Sistemi / Arazi Bilgi Sistemi mant nda gerçekle tiren entegre bir 

bilgi sistemidir. 

 TAKB S gibi önemli bir projenin Genel Müdürlü ümüze sa lam  oldu u katk  ve 

teknolojiden de yararlan larak payda  ve mü terilerine verimli hizmet sunulmaya 

çal lmaktad r. 

Ayr ca, 2005 y l  içerisinde analiz 

çal malar  tamamlanan tüm yaz l mlarla 

(ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas ), KUY 

(Kadastro Uygulama Yaz l m ), TSUY (Tapu 

Sicil Uygulama Yaz l mlar ), HBB (Harita 

Bilgi Bankas ), UVDF (Ulusal Veri De i im 

Format ), e-imza, vb. ilgili tasar m 

çal malar  tamamlanm  ve kabulleri 

yap larak yaz l m kodlama i lemleri 

sürdürülmektedir.  
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Genel Müdürlü ün son dört y l içerisindeki fiziksel sunucu envanteri a a daki gibidir. 

Tablo 4: Son Dört Y l n Fiziksel Sunucu Envanteri 

Genel Müdürlü ün 2011 y ll  itibariyle merkez ve ta ra te kilat nda kullan lan 

donan m envanteri a a daki gibidir. 

Masaüstü Ki isel Bilgisayar 17.903 

Diz Üstü Bilgisayar 1.523 

Yaz c  11.788 

Taray c  390 

Telefon 8.939 

Telsiz Telefon 1.536 

Cep Telefonu 33 

Faks Cihaz  2.029 

Projektör Cihaz  68 

Fotokopi Makinesi 1.645 

Plotter 94 

Toplam 45.915 

 2008 2009 2010 2011 

Web Sunucu 8 8 8 5 

Uygulama Sunucusu 21 27 27 32 

Veri Taban  Sunucusu 10 12 12 29 

Uygulama Geli tirme Ortam  5 6 6 11 

Di er 24 24 24 28 

Kullan lan Protokoller TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP 

nternet Ba lant s  20 MBIT 20 MBIT 20 MBIT 150MBIT 
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Tablo 5: 2011 Y l  tibariyle Donan m Envanteri 

4. nsan Kaynaklar  

 Genel Müdürlü ümüzün personel hareketlerini nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl  

yürütmektedir. 
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Genel 
Müdürlük 920 72 17 4 0 110 0 0 1.123 

Bölge 
Müdürlü ü 1.008 0 4 6 34 87 79 0 1.371 

Tapu 
Müdürlükleri 8.543 0 63 7 425 253 324 3 9.506 

Kadastro 
Müdürlükleri 4.756 0 15 1 66 198 522 3 5.522 

Toplam 15.227 72 99 18 525 648 927 6 17.522
 

Tablo 6: TKGM Personelinin stihdam ekline Göre Da l m  

 

Grafik 1: TKGM Personelinin stihdam ekline Göre Da l m  
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Genel 

dari 
Hizmetler 

Teknik 
Hizmetler 

Sa l k 
Hizmetleri 

Yard mc  
Hizmetler Di er Toplam

Genel 
Müdürlük 761 188 7 36 131 1.123 

Bölge 
Müdürlü ü 665 299 4 39 364 1.371 

Tapu 
Müdürlükleri 7.493 676 0 373 964 9.506 

Kadastro 
Müdürlükleri 554 4.114 0 88 766 5.522 

Toplam 9.473 5.277 11 536 2.225 17.522 

 

Tablo 7: TKGM Personelinin Hizmet S n flar na Göre Da l m  

 

 

Grafik 2: TKGM Personelinin Hizmet S n flar na Göre Da l m  
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü çal anlar n n %24’ ü Kad n, %76’s  Erkektir. 

 Erkek Kad n Toplam 

657- 4B Söz. 
Personel 

61 38 99 

657-4C Geçici 
Personel 

438 87 525 

D.S. 657-4B 
Sözle meli Personel 

12 6 18 

Döner Sermaye 
Daimi çi 

558 90 648 

Genel Bütçe 
Mevsimlik çi 

1 5 6 

Genel bütçe 
Vas fs z çi 

840 87 927 

Kadro Kar. Söz. 
Personel 

56 16 72 

Kadrolu Personel 11.311 3.916 15.227 

Toplam 13277 4.245 17.522 

Tablo 8: TKGM Personelinin Cinsiyet Da l m  

 

Grafik 3: TKGM Personelinin Cinsiyet Da l m  
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20 Ya  
ve Alt  

21-29 
Ya  

Aras  

30-39 
Ya  

Aras  

40-49 
Ya  

Aras  

50-59 
Ya  

Aras  

60 ya  
ve Üstü 

Toplam 

Genel 
Müdürlük 

3 117 458 340 191 14 1.123 

Bölge 
Müdürlü ü 

6 94 548 472 237 14 1.371 

Tapu 
Müdürlükleri 

34 1.769 3.588 2.700 1.336 79 9.506 

Kadastro 
Müdürlükleri 

9 361 1.790 1.921 1.386 55 5.522 

Toplam 52 2.341 6.384 5.433 3.150 162 17.522 

 

Tablo 9: TKGM Personelinin Ya  Da l m  

 

 

Grafik 4: TKGM Personelinin Ya  Da l m  
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Lise, 

Kadastro 
Lisesi 

Ön 
Lisans 

Lisans 
Yüksek 
Lisans 

Doktora Toplam 

Genel Müdürlük 372 147 533 71 0 1.123 

Bölge Müdürlü ü 689 266 392 24 0 1.371 

Tapu 
Müdürlükleri 3.323 2.669 3.455 58 1 9.506 

Kadastro 
Müdürlükleri 2.340 1.739 1.401 42 0 5.522 

Toplam 6.724 4.821 5.781 195 1 17.522 

 

Tablo 10: TKGM Personelinin E itim Durumu 

 

 

Grafik 5: TKGM Personelinin E itim Durum 
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Genel 
Müdürlük 10 81 63 52 185 7 725 1.123 

Bölge 
Müdürlü ü 19 0 67 0 295 3 987 1.371 

Tapu 
Müdürlükleri 0 0 825 0 676 0 8.005 9.506 

Kadastro 
Müdürlükleri 0 0 65 0 4.112 0 3.345 5.522 

Toplam 29 81 1.020 52 5.268 10 11.062 17.522

 

Tablo 11: Unvanlara Göre Personel Da l m  

 

 

Grafik 6: Unvanlara Göre Personel Da l m  
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2011 y l nda Genel Müdürlü ümüz merkez ve ta ra birimlerinde personel hareketleri 

kapsam nda; 

• Hizmet gere i 750 personelin yer de i ikli i i lemi, 

• Devlet Personel Ba kanl n n izni ile 9 aç ktan atama, 

• Kamu Personeli Seçme S nav na (KPSS) göre 840 atama, 

• Özelle tirme sonucu Devlet Personel Ba kanl nca bildirilenlerden 15 personel 

atamas , 

• Belediyelerden 4 personel atamas , 

• Terör ma durlar  aras ndan 3 atama i lemi, 

• Ba ka Kurumdan 15 personel atamas , 

• Ba ka kuruma giden 92 personel i lemi, 

• Y l içerisinde Kurumumuza atanan toplam personel 905 ki i olup bunlardan16 adedi 

4/B, 16 adedi ise 4/C personeldir. 

• Y l içerisinde kurumumuzdan; 48 adet memur, 107 adet 4/B sözle meli, 1 adet i çi ve 

14 adet 4/C statüsünde olmak üzere toplam 170 adet personel istifa etmi tir. 

• Emekli olan toplam 317 personelden 19’u i çi, 30’u ise 4/C personeldir, 

• 3 personelin görevine son verilmi tir. 

• Vefat eden toplam 22 personelden 1 tanesi 4/C, 2 tanesi ise 4/B personeldir. 

• 2011 y l nda Kurumumuzdan toplam 583 personel ayr lm t r. 

• Soru turma ve ön inceleme sonucu 1 personel tutuklanm t r. 

• Soru turma ve ön inceleme sonucu 6 personel görevinden uzakla t r lm  ve takibi 

sürdürülmektedir. 

• 2.487 personelin disiplin ve mahkeme i lemlerinin takibi sürdürülmektedir. 
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• Hizmet gere i 2.207 yurt içi ve 12 yurt d  geçici görevlendirme yap lm t r. 

• ptal ihdas yöntemi ile 2.546 personelde kadro de i ikli i yap lm t r. 

• Tapu Sicil Müdür Yard mc s  s nav  ile 266 personelin atamas  yap lm t r. 

• Ar iv Memuru s nav  ile 105 personel atanm t r. 

• statistikçi S nav  ile 1 atama yap lm t r. 

• Mühendis s nav  ile 10 personel atanm t r. 

• 50 personel ücretsiz izin kullanm t r.  

 

5. Sunulan Hizmetler  

 Tapu Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Tapu hizmetlerinin etkin ve zaman nda sunulmas n  sa lamak, tapu i lemlerinin 

mevzuata uygun olarak gerçekle tirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

• Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile i  hacimlerine göre 

y ll k çal ma programlar n  haz rlamak, yapt klar  i lemlere ait istatistiki bilgileri 

toplamak ve sonuçlar n  de erlendirmek, 

• Tapu sicillerinin olu turulmas n  ve düzenli ekilde tutulmas n  sa lamak, 

• Tapu i lemleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek, 

• Akit ve tescil i lemleri ile tapu planlar n n reddine dair tapu müdürlüklerince verilen 

kararlara kar  yap lan itirazlar  inceleyerek Genel Müdürlük görü ünü haz rlamak, 

• Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucunda haz rlanan raporlar  incelemek, gere ini 

tespit ve takip etmek, 

• Ta nmaza yönelik arac l k faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin 

usul ve esaslar n  belirlemek.  
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 Kadastro Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Kadastro hizmetlerinin etkin ve zaman nda sunulmas n  sa lamak, kadastro 

i lemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekle tirilmesini sa lamak için gerekli 

düzenlemeleri yapmak, 

• Kadastro müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile ta nmazlar n 

kadastro çal malar n ;  kalk nma planlar na ve y ll k programa uygun olarak 

planlamak, i  programlar n  onaylamak ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 say l  Kadastro 

Kanununa göre yap lmas n  sa lamak,  müdürlüklerin yapt klar  i lere ait istatistiki 

bilgilerin sonuçlar n  de erlendirmek, 

• 5368 say l  Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolar na lisans 

vermek, bu bürolar n faaliyet usul ve esaslar n  belirlemek, sicil ve kayd n  tutmak,  

• Tapu planlar n n yenilenmesine, say salla t r lmas na ve güncellenmesine karar 

vermek, y ll k çal ma programlar n  yapmak ve yap lan i leri takip etmek, 

• Tapu planlar n n teknik yönden reddine dair müdürlüklerce verilen kararlara kar  

yap lan itirazlar  inceleyerek Genel Müdürlük görü ünü haz rlamak, 

• Kadastro müdürlüklerinin denetimi sonunda haz rlanan raporlar  incelemek, gere ini 

tespit ve takip etmek, 

• Kadastro ve teknik i lemler ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu 

bildirmek, 

• Kadastro çal malar n n teknik i lerinin bir k sm n  veya tamam n  gerçek veya tüzel 

ki ilere yapt rmak, sonuçlar n  takip etmek ve denetlemek, 

• Talebe ba l  i lemler ile imar, toprak ve tar m reformu, arazi toplula t rmas , afet ve 

di er sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri ve de i ikliklerin tescili ile ilgili 

teknik i lerin yap lmas n  planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak. 

Harita Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Kalk nma plan  ve y ll k programlar çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile 

ilgili planlama yapmak, çal malar  koordine ve takip ederek de erlendirmek,  
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• Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlar n  tespit etmek ve üretimin 

belirlenen standartlara uygunlu unu denetlemek, 

• Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritalar n üretilmesi amac  ile jeodezik altyap , 

havadan foto raf al m , 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita 

üretimi hizmetlerini yapmak, yapt rmak ve kontrol etmek,  

• Harita ve  harita  bilgilerini   tutmak, verilerden bedeli kar l nda ilgililerin 

faydalanmas n  sa lamak, 

• Harita üretim izleme merkezini olu turmak ve sürdürülebilirli ini sa lamak,  

• Harita i leri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.  

 Ar iv Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Ar iv bilgi sistemini kurmak ve yürütmek, merkezi ve ta ra ar ivleme hizmetlerini 

düzenlemek,  

• Sicillerin ve ar ivin elektronik ortamda tutulmas yla ilgili düzenlemeleri yapmak, i  ve 

i lemleri yürütmek, 

• Yurtiçi ve yurtd nda tesis edilmi  tapu kay t ve belgeleri, kadastro ve tapulama 

paftalar  ile teknik belgelerin merkezde veya ta rada ar ivlenmesini sa lamak,  

• Eski yaz l  tapu kay t ve belgeleri yeni yaz ya çevirmek, kay t ve belgeleri 

de erlendirmek, tarihi de eri haiz olan eski yaz l  tapu kay t ve belgelerini uzmanlar n 

bilimsel çal malar na haz rlamak ve çal malar n sonuçlar n  de erlendirmek, 

• Ar iv malzemesinin kopyalar n  ç kararak devaml l n  sa lamak, tahribini önleyecek 

tedbirleri almak, onar m ve yenileme i lerini yapmak, modern ar ivleme usul ve 

metotlar  hakk nda ara t rmalar yaparak sonuçlar na göre yenilikleri tespit etmek ve bu 

yeniliklerin uygulanmalar n  sa lamak ve bunlar n hacimlerini küçültmek için film, 

mikrofilm, fotokopi ve gerekti inde di er ileri tekniklerden yararlanmak, 

• lgililerin talebi üzerine tapu kay t ve belge örneklerini ç karmak ve ilgililere vermek, 
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• Tarihî, kültürel ve estetik de eri olan ar iv malzemelerini korumak ve gerekti inde 

sergilemek, 

• Kurum ar ivi hizmetlerini yürütmek. 

 Yabanc  ler Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler:  

• Genel Müdürlü ün uluslararas  kurulu larla ili kilerini ve i lemlerini yürütmek, 

• Yabanc  uyruklu gerçek ve tüzel ki ilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili 

i lemlerini takip etmek, düzenlemek ve kay tlar n güncel ekilde tutulmas n  

sa lamak,  

•  lgili bakanl k ve kurulu larla i birli i yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek 

ve tüzel ki ilerin yurtd ndaki ta nmaz mallar  ile ilgili hak ve menfaatlerini 

kollamak, 

• Yurtd ndaki Türk vatanda lar  ile yabanc  uyruklu gerçek ve tüzel ki ilerin her türlü 

tapu ve kadastro i lemlerini, bulunduklar  ülkede yerine getirebilmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapmak, i  ve i lemleri yürütmek,  

• Genel Müdürlü ün Avrupa Birli i ile ilgili yapaca  çal malar , di er birimler ve 

kurumlarla koordinasyon sa layarak yürütmek, 

• Genel Müdürlü ün görev alan yla ilgili konularda uluslararas  alandaki geli meleri 

takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararas  toplant lar n organizasyonunu 

yapmak ve bunlara ili kin i lemleri yürütmek. 

Tefti  Kurulu Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Genel Müdürün emri veya onay  üzerine, merkez ve ta ra te kilat n n her türlü faaliyet 

ve i lemiyle ilgili olarak Genel Müdür ad na tefti , inceleme, ön inceleme ve 

soru turma i lerini yürütmek, 

• Müfetti lerin ara t rma,  inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri 

raporlar  Ba kanl k görü ü ile birlikte Genel Müdürlük makam na sunmak, 

• Özel kanunlarla verilen di er görevleri yapmak. 
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ç Denetim Birimi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Nesnel risk analizlerine dayanarak Genel Müdürlü ün yönetim ve kontrol yap lar n  

de erlendirmek, 

• Kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas  bak m ndan incelemeler yapmak 

ve önerilerde bulunmak, 

• Genel Müdürlü ün faaliyet ve i lemlerinin ilgili kanun,  tüzük, yönetmelik ve di er 

düzenlemelere uygunlu unu denetlemek ve harcama sonras nda yasal uygunluk 

denetimi yapmak, 

• Genel Müdürlü ün harcamalar n n, malî i lemlere ili kin karar ve tasarruflar n n, 

amaç ve politikalara, kalk nma plan na, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlar na uygunlu unu denetlemek ve de erlendirmek, 

• Genel Müdürlü ün faaliyetlerinin, malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem 

denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, 

• Genel Müdürlü ün elektronik bilgi sistemlerinin süreklili ini ve güvenilirli ini 

denetlemek, 

• Denetim sonuçlar  çerçevesinde iyile tirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve 

bunlar  takip etmek, 

• Denetim s ras nda veya denetim sonuçlar na göre soru turma aç lmas n  gerektirecek 

bir duruma rastlan ld nda bu durumu ve suç te kil eden durumlara ili kin tespitlerini 

iç denetim birimi yöneticili i kanal yla üst yöneticiye bildirmek, 

• Genel Müdürlükçe üretilen bilgilerin do rulu unu denetlemek, 

• Genel Müdür taraf ndan gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 

belirlemede yard mc  olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirli ini 

de erlendirmek. 

• ç denetçi bu görevlerini, ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf ndan belirlenen ve 

uluslararas  kabul görmü  kontrol ve denetim standartlar na uygun ekilde yerine 

getirir.  
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 Hukuk Mü avirli i taraf ndan verilen hizmetler: 

• 8/1/1943 tarihli ve 4353 say l  Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli 

bilgileri haz rlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlü ü 

temsil etmek, 

• Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri, Ba bakanl k, Bakanl klar ile di er kamu 

kurum ve kurulu lar  taraf ndan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklar  ile 

di er hukuki konular hakk nda görü  bildirmek, 

• Genel Müdürlü ün di er birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai 

sonuçlar do uracak i lemler hakk nda görü  bildirmek, 

• Genel Müdürlü ün görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklar n  

haz rlamak, 

• Genel Müdürlü ün menfaatlerini koruyucu, anla mazl klar  önleyici hukuki tedbirleri 

zaman nda almak, anla ma ve sözle melerin bu esaslara uygun olarak yap lmas na 

yard mc  olmak, 

• Genel Müdürlü ün amaçlar n  daha iyi gerçekle tirmek, mevzuata, plan ve programa 

uygun çal mas n  temin etmek amac yla gerekli hukuki teklifleri haz rlamak ve Genel 

Müdüre sunmak. 

Strateji Geli tirme Daire Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

10/12/2003 tarihli ve 5018 say l  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

22/12/2005 tarihli ve 5436 say l  Kanunun 15 inci maddesi ve di er mevzuatla strateji 

geli tirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. 

 nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Genel Müdürlü ün insan kaynaklar  politikas  ve planlamas  konusunda çal malar 

yapmak ve tekliflerde bulunmak, 

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

sendika ve benzeri özlük haklar  i lemlerini yürütmek, 
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• Genel Müdürlük personelinin hizmet içi e itim program n  haz rlamak, uygulamak ve 

de erlendirmek, görevde yükselme ve unvan de i ikli i e itimini planlamak, 

s navlar n  yapmak veya yapt rmak, 

• Genel Müdürlü ün görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, di er birimler ile 

koordineli olarak e itim programlar  haz rlamak, uygulamak ve de erlendirmek, 

s navlar n  yapmak veya yapt rmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve k rtasiye 

malzemelerini temin etmek, da t m n  sa lamak, onar m hizmetlerini yürütmek, 

koordine etmek ve kay tlar n  tutmak, 

• Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet binas  ve di er tesisleri yapmak veya 

yapt rmak, tahsisini sa lamak, in aat ve yap m i lerini yürütmek, takip ve kontrol 

etmek,  

• Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan ta n r ve ta nmazlar n kiralanmas  i lemlerini 

yürütmek, 

• Genel Müdürlü ün sa l k ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalar n n güvenlik, 

temizlik, ayd nlatma, s tma, bak m, onar m, ta ma ve benzeri i lerini yürütmek,  

• Genel evrak i lerini yürütmek, 

• Genel Müdürlü ün iç ve d  protokol hizmetleri ile tan t m,  yay n,  bas n ve halkla 

ili kilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sa lamak, 

• 9/10/2003 tarihli ve 4982 say l  Bilgi Edinme Hakk  Kanunu çerçevesinde bilgi 

edinme hakk n  kullanmak isteyenlerin bilgi almas n  kolayla t racak ekilde organize 

olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakk n  kullananlar aras nda 

koordinasyon görevini yürütmek, 

• Genel Müdürlü ün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 
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Bilgi Teknolojileri Dairesi Ba kanl  taraf ndan verilen hizmetler: 

• Genel Müdürlü ün bilgi i lem sistemini kurmak, i letmek, bak m ve onar mlar n  

yapmak veya yapt rmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi 

i lem projeleri ile ilgili olarak birimler aras nda koordinasyonu ve i birli ini sa lamak, 

• E-Devlet uygulamalar n n Genel Müdürlük ile ilgili çal malar n  yapmak, mekânsal 

bilgi sistemini olu turmak, koordine etmek ve yürütmek, 

• Bili im teknolojisindeki geli melere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve 

i  ak  düzenini kurmak, buna yönelik yaz l mlar  üretmek veya sa lamak, 

• Genel Müdürlü ün görev alan na giren konularda ulusal ve uluslararas  kapsamda, 

sistemler aras  çevrim içi ve çevrim d  veri ak n , payla m n  ve koordinasyonu 

sa lamak ve buna ili kin usul ve esaslar  belirlemek, 

• Bili im teknolojisinin geli imini izlemek, bilgi i lem donan m ve yaz l m n n 

kullan lmas nda di er kamu kurum ve kurulu lar yla i birli i yapmak,  

• Genel Müdürlük birimleri ve di er ilgili kurulu larla i birli i yaparak bilgi i lem 

sisteminin etkin ve verimli bir ekilde çal mas n  sa lamak, 

• Tapu ve kadastro i lemlerine ili kin istatistiki verileri toplamak. 

6. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 

 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar nca stratejik yönetim 

anlay n n benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, performans esasl  bütçeleme 

ile stratejik plan n ili kilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve tüm bu sistemlerin sa l kl  

çal mas n  sa layacak etkin ve etkili bir iç kontrol yap s n n kurulmas  gerekmektedir. 

ç kontrol; idarenin amaçlar na, belirlenmi  politikalara ve mevzuata uygun olarak; 

• Faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir ekilde yürütülmesini, 

• Varl k ve kaynaklar n korunmas n ,  

• Muhasebe kay tlar n n do ru ve tam olarak tutulmas n ,  
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• Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini, sa lamak üzere 

idare taraf ndan olu turulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve 

di er kontroller bütünüdür.  

ç kontrolün idarenin yönetim sorumlulu unda olmas  nedeniyle, merkezi 

uyumla t rma birimleri taraf ndan yap lan düzenlemeler d nda idarece;  

• Stratejik plan n uygulanmas na yönelik faaliyetlerin tan mlanmas , 

• Faaliyetlere, i  ve i lemlere ait i  ak  emalar  haz rlanmas , 

• Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlular n n tan mlanmas , 

• Personelin görev, yetki ve sorumluluklar  ile kontrol prosedürlerinin belirlenmesi, 

• Kurumun amaç, hedef ve politikalar n n yerine getirilmesinde kar la lacak risklere ili kin 

risk yönetiminin planlanmas , 

• Etkile imli bir bilgi yönetim sisteminin kurulmas  ve bir ileti im a  ile kontrol listeleri ve 

kontrol öz de erlendirme formlar n n olu turulmas  gerekmektedir. 

Süreçlerin tan mlanmas  ve bu süreçlere ili kin risklerin belirlenmesi iç kontrol 

sisteminin temelini olu turmaktad r. Ancak etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol 

faaliyetleri sayesinde riskler kontrol alt nda tutulabilecek, kurumun hedefler do rultusunda 

faaliyetlerini sürdürmesi sa lanabilecektir.  

Bu do rultuda; 

1. Genel Müdürlü ümüzde ç kontrol; yönetim sorumlulu u çerçevesinde sürekli ve 

sistematik bir ekilde yürütülerek, bir yönetim arac  olarak kullan lmakta ve riskli alanlar 

tespit edilerek bu alanlarda kontroller yo unla t r lmaktad r. 

2. Genel Müdürlü ümüzce TAKB S yaz l mlar  kapsam nda ERP (Kurumsal Kaynak 

Planlamas ) ve ofis otomasyonu kapsam nda stratejik yönetim sistemi modeline yönelik 

yaz l m çal malar  yürütülmekte, performans esasl  bütçelemeye yönelik süreçlerin 

belirlenmesi ve etkili bir iç kontrol sistemine imkân tan yacak ve karar destek 

sistemlerinin alt yap s n n olu turulmas  yönünde çal malar sürdürülmektedir. 
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3. Genel Müdürlü ümüz mali i lemlerine ili kin olarak gerçekle tirme görevlileri 

yetkilendirilmi  ve mali i lemlerde harcama yetkilileri de belirlenmi  bulunmaktad r. 

4. Harcama birimleri gerçekle tirme görevlilerini takiben yönetmelik gere ince ön mali 

kontrol i lemine tabi olan i  ve i lemler Strateji Geli tirme Daire Ba kanl  taraf ndan 

yürütülmektedir.  

5. Yap lan kontrollerle Genel Müdürlü ün gelir, gider, varl k ve yükümlülüklerinin etkili, 

ekonomik ve verimli bir ekilde yönetilmesi, kanunlara ve di er düzenlemelere uygun 

olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve i lemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu un 

önlenmesi, karar olu turmak ve izlemek için düzenli, zaman nda ve güvenilir rapor ve 

bilgi edinilmesi, varl klar n kötüye kullan lmas n , israf n  önlemek ve kay plara kar  

korunmas  amaçlanmaktad r. 

6. ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar uyar nca birimlerin iç kontrol 

amaçl  mali i lem süreçlerini ç karma çal malar  devam etmektedir.  

7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü te kilat , merkez (5 ana hizmet, 3 dan ma ve 

denetim, 3 yard mc  birim) ve ta ra te kilat ndan olu maktad r. Genel Müdürlü ün temel 

fonksiyonlar  bu birimler taraf ndan yürütülmektedir. 

II - AMAÇ VE HEDEFLER 

 A – darenin Amaç ve Hedefleri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Stratejik Plan 

çal malar  s ras nda 5 adet stratejik amaç ile bu amaçlar n 

alt nda 19 adet stratejik hedef belirlenmi tir. Amaçlar n ve bu 

amaçlara ba l  hedeflerin ayr m  u ekildedir:  

Stratejik Amaç (1): Bilgi ve ileti im teknolojileri altyap s n  geli tirerek ülke genelinde 

yayg nla t rmak. 

Stratejik Hedef (1.1): 2013 y l  sonuna kadar tamamlanmam  tapu ve kadastro birimlerinin 

ileti im altyap s n  tamamlayarak TAKB S kapsam nda i letime almak 
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Stratejik Hedef (1.2): Doküman Yönetim sistemi uygulamalar n  2011 y l  sonuna kadar 

ta ra birimlerine yayg nla t rmak 

Stratejik Amaç (2): Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteli ini iyile tirerek mekânsal 

bilgi altyap s n n temelini olu turmak 

Stratejik Hedef (2.1): 2014 y l  sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 

6.665.000 parseli tamamlamak 

Stratejik Hedef (2.2): 2014 y l  sonuna kadar ülke genelinde Co rafi Bilgi Sistemleri 

Altyap s n  olu turmak 

Stratejik Amaç (3) Kurumsal kapasiteyi geli tirmek 

Stratejik Hedef (3.1): Her y l 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek 

Stratejik Hedef (3.2): 2014 y l na kadar tüm kurum donan m altyap s n  en son teknolojiye 

uygun hale getirmek 

Stratejik Hedef (3.3): Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun art r lmas  ile etik kültür, 

etik de er ve ilkelerinin geli tirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtd  e itim ve dan manl k 

hizmetleri almak 

Stratejik Hedef (3.4): Çal an memnuniyeti ve motivasyonunu art rmak 

Stratejik Hedef (3.5): Merkez ve ta ra te kilat n n mevcut fiziki yap s n  iyile tirmek 

Stratejik Amaç (4): Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.1): Mü teri memnuniyet oran n  bir önceki y la göre %2 art rmak 

Stratejik Hedef (4.2): Elektronik ortamda hizmet sunumunu art rmak 

Stratejik Hedef (4.3): 2014 y l  sonuna kadar merkez ve ta ra ar ivini iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.4): 2014 y l  sonuna kadar denetim, inceleme ve soru turma faaliyetlerinin 

kapsam n  geni letmek 

Stratejik Hedef (4.5): Lisansl  bürolar n hizmetlerinde kalite devaml l n  sa latmak 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 
 

 30

Stratejik Amaç (5): Kurumu yeniden yap land rmak 

Stratejik Hedef (5.1)2014 y l  sonuna kadar ta ra te kilat nda birle tirme veya bölünme 

i lemlerini yapmak 

Stratejik Hedef (5.2)Te kilat Yasas 'n n de i mesi kapsam nda mevcut mevzuat  2011 y l na 

kadar düzenlemek 

Stratejik Hedef (5.3)Yurtd  ili kilerini geli tirmek amac yla e de er kurumlarla i birli i 

yapmak. 

 

 B – Temel Politika ve Öncelikler 

• Ülke tesis kadastrosunu tamamlamak. 

• AB uyum çal malar  ile e-Devlet projesine geçi  sürecine ili kin çal malara h z 

vermek. 

• Gerçek ve tüzel ki ilerin bilgi ve taleplerini elektronik ortamda h zl  bir ekilde 

kar lamak. 

• Say sal kadastro çal malar n  ülke genelinde yayg nla t rmak. 

• Ülke genelinde (TAKB S) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini tamamlamak. 

• Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB S) ülke çap nda yayg nla t r l ncaya kadar 

tapu kay tlar n n daha güvenilir, saydam ve ula labilir olmas  için otomasyon 

çal malar n n bir an önce bitirilmesini sa lamak. 

• Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi ile Cumhuriyetin ilan ndan bu yana yap lan 

kadastro paftalar nda pafta-zemin uyu mazl klar n n giderilmesi amac yla yenileme 

çal malar  yapmak. 

• CBS-A (Co rafi Bilgi Sistemleri Altyap  Kurulumu) projesi ile ulusal düzeyde 

teknolojik geli melere de uygun co rafi bilgi sistemi altyap s n  olu turmak.  

• Kadastral bilgi, veri ve dokümanlar  güncellemek. 
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• Mevzuata ili kin geli meleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak. 

• Teknolojik geli meleri yak ndan izlemek ve bu do rultuda donan m  yenilemek. 

• Anayasa ile güvence alt na al nan mülkiyet hakk na ve Medeni Kanunun 1007’ nci 

maddesi uyar nca Devletin sorumlulu u alt nda tutulan tapu siciline ve 3402 say l  

Kadastro Kanunu, kadastroda kar la lan hukuki sorunlara çözümler bularak bu 

çal malar n hukuki boyutuna yönelik düzenlemeler yapmak. 

• Yabanc lar n mülk edinimlerini düzenleyen 2644 say l  Tapu Kanununun 35. maddesi 

gere ince yabanc  uyruklu gerçek ve tüzel ki ilerin Türkiye genelinde ta nmaz mal 

edinme ve s n rl  ayni hak tesisi taleplerine ba l  olarak i lemlere yön verilmesini 

sa lamak,  veri taban n  güncellemek ve buna ba l  olarak istatistikî raporlar  

haz rlamak. 

• Kadastro haritalar n n say salla t r lmas n n yap larak bilgi sistemi altl  olu turmak. 

• Kadastro haritalar n n yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler 

yap larak zemin-ölçü-pafta uyumsuzlu u giderilerek do ru, güncel kadastro yapmak. 

• 5368 say l  Lisansl  Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar  (L HKAB) Hakk nda 

Kanunun esaslar  belirlenerek, bunlar n yönetimi denetimini sa lamak.  

• Geli en toplum yap s  ve teknoloji ile bilgi ça na ayak uydurmak, AB standartlar na 

uygun bir kurum haline gelmek. 

• Halk n bilgi edinme hakk n  kullanmas  için gerekli tedbirler almak. 

• Her türlü kayna n etkili ve verimli ekilde kullan m  için gerekli tedbirler almak ve 

bu amaçla di er kurulu larla i birli i yapmak. 

• Stratejik yönetimin geli tirilmesini sa lamak. 

• Yönetim Bilgi Sistemlerinin yap land r lmas n  tamamlayarak etkin kullan m n  

sa lamak. 

• nsan kaynaklar  yönetiminde performans odakl l k esas n  gerçekle tirmek. 

• Kurum personelimizin motivasyonunun artt r lmas , güven ve aidiyet duygular n n 
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geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri temel politika metinleriyle ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır.  

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler 

1. Bütçe Uygulama sonuçları 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 

581.957.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Eklenen ve düşülen ödenekler sonucu 626.664.857 

TL ödenek miktarına ulaşılmış olup bu ödeneğin % 81,58’ i olan 511.231.662 TL’si 

harcanmıştır. Bu rakam 2010 yılı harcaması olan 471.085.469 TL ile karşılaştırıldığında 

40.146.193 TL’lik bir artışa tekabül etmektedir. “Ekonomik sınıflandırma” açısından Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu 

gerçekleşmeleri şöyledir: 

• “01-Personel Giderleri” için Genel Müdürlüğümüz bütçesine toplam 329.547.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle harcama tutarı 320.714.922 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu personel gideri toplam harcamalar içinde % 62 ‘ye tekabül 

etmektedir. 

• “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için Genel Müdürlük 

bütçesine toplam olarak 73.322.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle harcama 

tutarı 72.530.253 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler toplam harcamalar içinde % 

15’ e tekabül etmektedir.  

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

16.588.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Eklenen ve düşülen ödenekler ile 20.114.157 TL 

ödenek miktarına ulaşılmıştır. Yılsonu itibariyle harcama tutarı 22.596.749 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, toplam harcamalar içinde % 5’ e tekabül 

etmektedir. 

• “05-Cari Transferler” için Genel Müdürlük bütçesine toplam olarak 2.500.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Cari Transferlerin 

harcamalar içindeki oranı % 0,48’ dir. 

• “06-Sermaye Giderleri” için Genel Müdürlük bütçesine toplam olarak 160.000.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. . Eklenen ve düşülen ödenekler ile 201.181.700 TL ödenek miktarına 
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ulaşılmıştır. Yılsonu itibariyle harcama tutarı 92.889.739 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye 

Giderlerinin harcamalar içindeki oranı % 18’ dir. 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Ekonomik sınıflandırma açısından Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı bütçesinde yer 

alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

EKONOMİK 
KOD          

I. DÜZEY 

EKONOMİK 
SINIF 

BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

(TL) 

TOPLAM 
ÖDENEK 

(TL) 

HARCAMA 
(TL) 

01 
PERSONEL 
GİDERLERİ 

329.547.000 329.547.000 320.714.922 

02 
SOSYAL GÜV. 
KUR. DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ 

73.322.000 73.322.000 73.530.253 

03 
MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

16.588.000 20.114.157 22.596.749 

05 
CARİ 
TRANSFERLER 

2.500.000 2.500.000 2.500.000 

06 
SERMAYE 
GİDERLERİ 

160.000.000 201.181.700 92.889.739 

TOPLAM 581.957.000 626.664.857 511.231.662 

Tablo 12: 2011 yılı giderlerinin ekonomik sınıflandırılması 

 

Grafik 7: 2011 yılı giderlerinin ekonomik sınıflandırılması 
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2011 yılı Giderlerinin Fonksiyonel sınıflandırma kapsamında birinci düzey olarak Genel 

Kamu Hizmetleri, Savunma Hizmetleri, ve Ekonomik İşler ve Hizmetler sınıfında yapılan 

harcamaların gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir:  

FONKSİYONEL 
KOD (I. DÜZEY) 

FONKSİYONEL 
SINIF 

BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 

01 GENEL KAMU 
HİZMETLERİ 

581.690.000 626.314.737 510.986.243 

02 SAVUNMA 
HİZMETLERİ 

267.000 245.420 245.420 

04 EKONOMİK 
İŞLER VE HİZM. 

0 104.700 0 

TOPLAM 581.957.000 626.664.857 511.231.662 

Tablo 13: 2011 yılı giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması 

2011 Yılı Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Fonksiyonel Sınıflandırma 

açısından bakıldığında Genel Kamu Hizmetleri için 510.986.243 TL, Savunma Hizmetleri 

için 245.420 TL harcama gerçekleşmiştir. 

Genel Müdürlüğün bütçesinden harcama birimlerine ayrılan ödeneklerin ve yapılan 

giderlerin miktarları aşağıdaki gibidir. 

HARCAMA BİRİMLERİ BÜTÇE 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 

ÖZEL KALEM 775.000 920.572 836.910 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

12.218.000 14.283.870 14.201.185 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

3.043.000 2.828.065 2.703.733 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

0 72.658.785 13.254.790 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 3.812.000 3.391.129 3.390.550 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

74.212.000 2.099.633 1.905.318 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1.250.000 1.203.236 1.192.370 

YABANCI İŞLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

516.000 650.604 650.601 

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.631.000 2.042.313 2.038.582 



2011 İdare Faaliyet Raporu 

35 
 

TAPU TAŞRA TEŞKİLATI 148.582.000 167.574.113 168.684.383 

KADASTRO DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2.785.000 2.395.184 2.350.140 

KADASTRO TAŞRA TEŞKİLATI 225.888.000 263.851.046 215.782.250 

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.311.000 3.543.650 2.735.916 

ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2.031.000 2.271.251 2.254.880 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 101.903.000 86.951.346 79.250.055 

GENEL TOPLAM 581.957.000 626.664.857 511.231.662 

Tablo 14: 2010 Yılı Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Harcama Birimlerine Dağılımı 

 Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürüttüğü hizmet binalarına ilişkin kullanım 
alanları, hizmetler esnasında kullanan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet erişimine ait 
giderler ile yıl içerisinde gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelere ilişkin 
bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
 

(*) Personel Sayısı 2011 Yılı: 17.522 kişi. 
 

Tablo: Faaliyetlere ilişkin Maliyet Tablosu 
 

 

Hizmet Binası 
Kullanım Alanı (m²) 1.231.160,618 

Personel Başına Düşen Kullanım Alanı ( m²/kişi) 70 

Elektrik Tüketimi 
Tüketim Gideri 3.584.087,29 

Personel Başına Elektrik Aydınlatma Gideri 204,54 

Su Tüketimi 
Tüketim Gideri 932.152,99 

Personel Başına Su Gideri 53,19 

Doğalgaz 
Tüketimi 

Tüketim Gideri 763.988,58 

Personel Başına Isınma Gideri 43,60 

Telefon ve 
İnternet Erişimi 

Telefon ve İnternet Erişim Gideri 2.953.720,72 

Personel Başına Telefon ve İnternet Erişim Gid. 168,57 

Yurtiçi Geçici 
Görev 

Görevlendirme sayısı 2.207 

Yolluk Tutarı 2.523.500,43 

Yurtdışı Geçici 
Görev 

Görevlendirme sayısı 12 

Yolluk Tutarı 34.288,80 
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3. Mali Denetim Sonuçları 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Sayıştay dış denetimine tabidir, 2011 Yılı içinde 

Sayıştay denetimi ile ilgili bir rapor hazırlanmamıştır. 

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 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 mülkiyete ilişkin her 

türlü sorgulamayı yapan, tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi / Arazi Bilgi Sistemi 

mantığında gerçekleştiren entegre bir bilgi sistemidir. 

 TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi) gibi önemli bir proje ile sağlamış 

olduğu bilgi birikimi ve teknolojik kaynaklardan yararlanılarak paydaş ve müşterilerine 

verimli hizmet sunulmaya çalışılmaktadır. 

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 sürdürülmektedir.  

 2011 yılında TAKBİS kapsamında yapılan yaygınlaştırma çalışmalarında, 220 

Müdürlük TAKBİS işletimine alınmıştır. 2002 yılından bu yana toplam 664 müdürlük 

TAKBİS işletimine geçmiştir. 

 TAKBİS kapsamında gerçekleşen çalışmalar için 2011 yılı içerisinde 12.503.000 TL 

hak ediş ödemesi yapılmıştır.  

 Yine 2011 yılı içinde TAKBİS projesi kapsamında Türk Telekom A.Ş. ile tüm iletişim 

hizmetlerini kapsayacak sözleşme imzalanmıştır. 
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 TAKB S yayg nla t rma çal malar   

 Bilgi Toplumu Stratejisi; sosyal 

dönü üm, bilgi ve ileti im 

teknolojilerinin i  dünyas na nüfuzu, 

vatanda  odakl  hizmet dönü ümü, kamu 

yönetiminde modernizasyon, küresel 

rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü, 

rekabetçi, yayg n ve ucuz ileti im altyap  

ve hizmetleri, Ar-Ge ve yenilikçili in 

geli tirilmesi konular n  kapsamaktad r. Ayr ca, stratejinin hayata geçirilmesine yönelik 

kurumsal yap lanma ve yöneti im modeli ile ileti im stratejisini içermektedir. Bilgi Toplumu 

Stratejisi Eylem Plan  Kurumlara planda belirtilen eylemlerin gerçekle tirilmesi için 

sorumluluklar yüklemektedir. Bu ba lamda Genel Müdürlü ümüz TAKB S (Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi) yayg nla t rma çal malar n  sürdürmektedir. 

TAKB S kapsam nda kamu kurumlar  ile veri al veri i yapabilmek aç s ndan 

Ba bakanl k Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Genel Müdürlü ü (SOYB S), Adalet 

Bakanl  (UYAP) Maliye Bakanl , Mali Suçlar  Ara t rma Kurulu, Gelir daresi Ba kanl  

(VEDOP), Milli Emlak Genel Müdürlü ü, M T Müste arl , G da ve Hayvanc l k Bakanl , 

CBS Genel Müdürlü ü, Sosyal güvenlik kurumu, 130 kadar Belediye ile yap lan ve halen 

uygulanmakta olan protokollerin yan  s ra ilgili di er kurumlarla da çal malar 

sürdürülmektedir. 

Veri aktar m h z n  ve kalitesini art rmak ad na, tüm lokasyonlar n sisteme dahil 

edilmesi gerekmekte olup öncelikle 2009 ve 2010 plan na dahil müdürlükler olmak üzere 

tamam n n ileti im alt yap  ve donan m  kurulacak, ayr ca ofis otomasyonu yaz l mlar n  

kullanmalar  sa lanacakt r. Bu amaç do rultusunda TAKB S kapsam nda ileti im altyap s  

tüm müdürlüklerde tamamlanm  olup sade ta nma ve tadilat olan müdürlüklerde zaman 

zaman revizyon yap lmaktad r. 

Bilgi Toplumu Dairesi Ba kanl nca yay mlanan 53 nolu eylem plan  çerçevesinde e-

devlete geçi in temel yap  ta lar ndan olan TAKB S‘in bir an önce bitirilmesi ve payda lara 

sunulmas  gerekmektedir. Bu do rultuda yap lan çal malar neticesinde TAKB S kapsam nda 

i letime al nan Tapu Müdürlü ü say s  220’dir.  
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 2012 Y l  çin Planlanan TAKB S Çal malar   

TAKB S ile tapu ve kadastro birimlerindeki yakla k 1300 i lem ve mevzuata uygun i  

ad mlar n n güvenilir, güncel ve h zl  bir ekilde vatanda a sunulmas  mümkün olacakt r. Bu 

sistemle, yöneticiye dayal  bölgesel uygulama farkl l klar n önüne geçilmekte, ülke genelinde 

ayn  i lem-ayn  uygulama-ayn  veri-ayn  tescil-ayn  raporlama sa lanarak, atama, geçici 

görevlendirme gibi nedenlerle olu an personel hareketlerinde adaptasyon süresi minimize 

edilmektedir. 2012 y l nda TAKB S yayg nla t rmas na yönelik çal ma yap lmas  hedeflenen 

Tapu Müdürlüklerinin say s  289’dur. 

Pilot uygulama 2005 y l nda tamamlanm , ayn  y l yayg nla t rma faaliyetleri 

ba lat lm  olup, 2012 y l  sonunda Tapu Müdürlüklerinin tamam , 2013 y l  sonunda da 

Kadastro Müdürlüklerinin tamam  i letime al nacakt r. Bu sayede hizmetler tek çat  alt nda 

toplanarak, mekâna ba l  olmaks z n, elektronik ortamda mülkiyetler takip edilebilecek, her 

türlü sorgulama yap labilecek ve mülkiyete yönelik i lemler güvenli bir ekilde 

gerçekle tirilecektir. Veri payla m ve doküman yönetim sistemiyle kamu kurum ve 

kurulu lar yla e-devlet kapsam nda bilgi payla m  yap lacakt r. Halihaz rda e-Devlet 

kap s ndan vatanda lar kendi ta nmaz mallar n  görebilmektedir. 

Doküman yönetim sistemimi ile TKGM’ nin intranetinde güvenli ortamda, elektronik 

imza ile ifrelenmi  dokümanlar, ka t ç kt lara gerek kalmaks z n kurumun içindeki herhangi 

bir noktaya gönderilebilecek, böylece zaman tasarrufu sa lanarak, kurumdaki ortak bilgi ve 

belgelere herkesin ula mas  sa lanarak bilgilendirme an nda yap labilecektir.  

 Kurulmu  olan Veri Payla m sistemi ile tapu ve kadastro malik bilgileri, TC Kimlik 

numaras  ile web tabanl  sorgulama imkan  veren programlarla ilgili kurum ve kurulu lara 

bilgi payla m  gerçekle tirilmektedir. l, ilçe, köy/mahalle, pafta, ada, parsel sorgulamalar  

ile malik bilgileri payla ma aç lm t r. Böylece tüm alt yap  projeleri için ihtiyaç duyulan 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bilgileri ilgi kurum ve kurulu lar n istifadesine 

sunulmu tur. htiyaca göre kapasite geni lemesi yap labilecektir. 
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2011 Y l nda TAKB S’ e Geçi  Yapan Müdürlükler a a daki tabloda belirtilmi tir: 

L/ LÇE L/ LÇE L/ LÇE 

ADANA/SA MBEYL  GAZ ANTEP/ SLAH YE MALATYA/KULUNCAK 
ADANA/FEKE GAZ ANTEP/O UZEL  MALATYA/DO ANYOL 
A RI/HAMUR HATAY/ALTINÖZÜ MAN SA/SARUHANLI 
AKSARAY/A AÇÖREN HATAY/ERZ N MAN SA/GÖLMARMARA 
AKSARAY/GÜLA AÇ I DIR/TUZLUCA MAN SA/AHMETL  
AKSARAY/ESK L I DIR/KARAKOYUNLU MARD N/DER K 
AKSARAY/SARIYAH  ISPARTA/Y. ARBADEML  MERS N/GÜLNAR 
AKSARAY/GÜZELYURT ISPARTA/ULUBORLU MERS N/AYDINCIK 
AMASYA/HAMAMÖZÜ ISPARTA/ATABEY MERS N/ÇAMLIYAYLA 
ANTALYA/DEMRE ISPARTA/E RD R MU LA/ULA 
ANTALYA/ BRADI ISPARTA/SEN RKENT MU LA/ORTACA 
ANTALYA/ELMALI ZM R/BAYINDIR MU LA/KAVAKLIDERE 
ANTALYA/GÜNDO MU  ZM R/K RAZ NEV EH R/KOZAKLI 
ARDAHAN/POSOF ZM R/KARABURUN NEV EH R/DER NKUYU 
AYDIN/KARACASU ZM R/BEYDA  NEV EH R/ACIGÖL 
AYDIN/KOÇARLI ZM R/KEMALPA A N DE/ALTUNH SAR 
AYDIN/Ç NE K.MARA /PAZARCIK N DE/ULUKI LA 
AYDIN/KARPUZLU K.MARA /GÖKSUN N DE/ÇAMARDI 
AYDIN/YEN PAZAR K.MARA /TÜRKO LU N DE/Ç FTL K 
AYDIN/KUYUCAK KARABÜK/YEN CE ORDU/FATSA 
AYDIN/ NC RL OVA KARABÜK/SAFRANBOLU ORDU/PER EMBE 
AYDIN/KÖ K KARABÜK/EFLAN  ORDU/KABADÜZ 
AYDIN/SULTANH SAR KARAMAN/SARIVEL LER ORDU/KORGAN 
AYDIN/BUHARKENT KARAMAN/ERMENEK ORDU/AYBASTI 
BALIKES R/SUSURLUK KARAMAN/AYRANCI ORDU/ÇATALPINAR 
BALIKES R/GÖMEÇ KARAMAN/BA YAYLA ORDU/ÇAYBA I 
BARTIN/KURUCA LE KARAMAN/K.KARABEK R ORDU/GÜLYALI 
B LEC K/ NH SAR KARS/ARPAÇAY ORDU/ÇAMA  
B LEC K/PAZARYER  KARS/SUSUZ OSMAN YE/HASANBEYL  
B LEC K/SÖ ÜT KARS/KA IZMAN R ZE/ Y DERE 
B NGÖL/KARLIOVA KARS/AKYAKA SAKARYA/FER ZL  
B NGÖL/ADAKLI KARS/SARIKAMI  SAKARYA/PAMUKOVA 
B NGÖL/YAYLADERE KASTAMONU/ HSANGAZ  SAKARYA/SAPANCA 
B NGÖL/YED SU KASTAMONU/ ENPAZAR SAKARYA/AKYAZI 
B NGÖL/GENÇ KAYSER /BÜNYAN SAMSUN/ÇAR AMBA 
BOLU/MUDURNU KAYSER /DEVEL  SAMSUN/SALIPAZARI 
BOLU/DÖRTD VAN KAYSER /YE LH SAR SAMSUN/YAKAKENT 
BOLU/SEBEN KAYSER /ÖZVATAN SAMSUN/ASARCIK 
BURDUR/TEFENN  KAYSER /TOMARZA SAMSUN/LAD K 
BURDUR/KEMER KAYSER /YAHYALI S RT/ RVAN 
BURDUR/A LASUN KAYSER /AKKI LA S RT/AYDINLAR 
BURDUR/ÇELT KÇ  KIRIKKALE/KARAKEÇ L  S NOP/TÜRKEL  
BURSA/HARMANCIK KIRIKKALE/ÇELEB  S NOP/GERZE 
BURSA/ORHANEL  KIRKLAREL /V ZE S VAS/ULA  
BURSA/GÜRSU KIRKLAREL /PINARH SAR S VAS/ MRANLI 
BURSA/KESTEL KIRKLAREL /DEM RKÖY S VAS/AKINCILAR 
BURSA/BÜYÜKORHAN KIRKLAREL /PEHL VANKÖY S VAS/KOYULH SAR 
ÇANKIRI/ATKARACALAR KIRKLAREL /KOFÇAZ S VAS/DO AN AR 
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ÇANKIRI/ELD VAN KIR EH R/AKÇAKENT ANLIURFA/H LVAN 
ÇANKIRI/YAPRAKLI KIR EH R/MUCUR IRNAK/BEYTÜ EBAP 
DEN ZL /BULDAN KIR EH R/Ç ÇEKDA I IRNAK/ULUDERE 
DEN ZL /SARAYKÖY KIR EH R/AKPINAR TEK RDA /MALKARA 
DEN ZL /BEK LL  KOCAEL /KANDIRA TEK RDA /MURATLI 
DEN ZL /BEYA AÇ KOCAEL /KARTEPE TOKAT/YE LYURT 
DEN ZL /GÜNEY KOCAEL /GEBZE TOKAT/ALMUS 
DEN ZL /AKKÖY KOCAEL /DER NCE TOKAT/SULUSARAY 
DEN ZL /BABADA  KOCAEL /D LOVASI TOKAT/BA Ç FTL K 
DEN ZL /BAKLAN KOCAEL /DARICA TOKAT/PAZAR 
DEN ZL /KALE KONYA/ÇELT K TOKAT/ARTOVA 
DEN ZL /SER NH SAR KONYA/TUZLUKÇU TRABZON/ARS N 
DÜZCE/GÖLYAKA KONYA/DERBENT TRABZON/DÜZKÖY 
DÜZCE/KAYNA LI KONYA/ALTINEK N TRABZON/TONYA 
DÜZCE/Ç L ML  KONYA/EM RGAZ  TUNCEL /OVACIK 
ED RNE/MER Ç KONYA/AHIRLI TUNCEL /MAZG RT 
ED RNE/ENEZ KONYA/TA KENT TUNCEL /PERTEK 
ED RNE/LALAPA A KONYA/YALIHÜYÜK TUNCEL /ÇEM GEZEK 
ED RNE/HAVSA KONYA/KADINHANI TUNCEL /NAZIM YE 
ELAZI /A IN KONYA/HALKAPINAR TUNCEL /HOZAT 
ELAZI /S VR CE KONYA/DEREBUCAK TUNCEL /PÜLÜMÜR 
ELAZI /PALU KONYA/DO ANH SAR YOZGAT/SORGUN 
ELAZI /ALACAKAYA KONYA/AKÖREN ZONGULDAK/ÇAYCUMA 
ERZ NCAN/ L Ç KONYA/SARAYÖNÜ ZONGULDAK/ALAPLI 
ESK EH R/HAN KÜTAHYA/PAZARLAR ZONGULDAK/GÖKÇEBEY 
GAZ ANTEP/N Z P   
 

Tablo 15: 2011 Y l nda TAKB S’ e Geçi  Yapan Müdürlükler 

 TARB S (Tapu Ar iv Otomasyonu) Projesi 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü’ nün büyük projelerinden biri de  Ar iv 

Otomasyonu (TARB S) Projesidir. Kurumumuzdaki tarihi de ere haiz ta nabilir kültür 

varl  niteli indeki belgelerin daha fazla y pranmas n  önlemek, uzun y llar ya at lmas n  ve 

kullan lmas n  sa lamak amac yla TARB S projesi hayata geçirilmi tir. 

 Tapu Ar iv Otomasyonu (TARB S) projesi ile; Osmanl ca Ar iv Belgelerinin en son 

teknoloji kullan larak görüntülenmesi, mikrofilmlerin al nmas , belli indeks alanlar n n 

Osmanl cadan Türkçeye çevirilerinin yap larak dijital ortama aktar lmas , ar iv otomasyonu 

yaz l m ve alt yap s n n kurulmas  suretiyle ar iv bilgi ve belgelerine yetki verilmi  ki ilerin 

güvenlik çerçevesinde kolayca ula abilmesi sa lanm t r. 

Proje çal malar na fiili olarak 12 Aral k 2005 tarihinde ba lanm t r. Yakla k 3.5 

y ll k çal man n sonucunda 02 Temmuz 2009 tarihinde muayene ve kabul i lemleri 

tamamlanm t r. Projenin maliyeti 14.469.797.-TL.dir. Proje kapsam nda Ar iv Dairesi 
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Ba kanl  ar ivinde mevcut; 2.334 cilt Tapu Tahrir Defterinden 323.020 poz, 7.876 cilt 

Zab t-Kay t Defterinden (Milli S n rlar D nda) 1.098.081 poz, 4.470 paket içinde 270.000 

fasikülden olu an Has lat Kayd  1.258.268 poz, 629 dosya içinde 31.695 adet Köy S n r Kayd  

ve Mera tahsis kararlar nda 50.320 poz ve Tapu ve Kadastro stanbul Bölge Müdürlü ünde 

bulunan 3.947 cilt Temessük Defterinden 168.241 poz belgenin Vak flar Genel Müdürlü ü 

taraf ndan yürütülen VAYS Projesi kapsam nda say salla t r lmas  ve mikrofilme al nmas  

sa lanm t r. Proje kapsam nda toplam 25.564.907  kayd n transkript i lemi yap lm t r. 

 

 

 Projenin Yararlar  : 

1- Yerli ve yabanc  bilim adamlar nca 15 ila  19.yüzy llarda Osmanl  Devleti ve 

toplum yap s  konular ndaki bilimsel ara t rmalarda kullan lmakta olan Tapu Tahrir 

defterlerindeki bilgilere say sal ortamda h zl  bir ekilde ula m sa lanabilecektir. Tarihi 

de ere haiz bu belgelerin olu turulan mikrofilm ar ivi ile  as rlarca  ya at lmas  sa lanacakt r. 

( Mikrofilmlerin bilinen ömrü 500 y ld r. ) 

2- Ara t rma istatistikleri takip edilebilecektir. (Ara t rmac  say lar , konular , talep 

ettikleri belge say lar  vb.) 

3- Proje kapsam ndaki belgelere en h zl  ekilde ula labilecek, belge tarihlerinin 

(Hicri, Miladi ve Rumi) dönü ümleri yap labilecektir. 

4-  Zamandan büyük ölçüde tasarruf sa lanacakt r. 
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5-  Ara t rma hizmetleri daha sa l kl  yürütülecektir. 

6-  Ço unlu u birinci derecede korunmas  gerekli ta nabilir kültür varl  niteli inde 

olan söz konusu belgelerin as llar  yerine dijital kopyalar  veya mikrofilmleri üzerinde 

yürütülecek çal malar belgelerin y pranmas n  önleyecektir.  

7-  Di er kurum ve kurulu lara say sal ortamda bilgi ve belge deste i sa lanacakt r. 

8- Çal malar say sal ortamdaki veriler üzerinden yürütülece inden personel, çal ma 

ortam nda  bulunan toz, mantar v.b. olumsuzluklardan etkilenmeyecektir. 

9- Proje etaplar n n tamamlanmas ndan sonra kurulan TARB S (Tapu Ar iv 

Otomasyonu Bilgi Sistemi) asenkron çal abilecek, Ar iv Dairesi Ba kanl  ile stanbul Tapu 

ve Kadastro 2.Bölge Müdürlü ü ar ivindeki Osmanl ca belgelerin dijital görüntüleri 

üzerinden inceleme yap larak kullan c  taraf ndan say sal ortama at lan bilgilerin raporlama 

bilgileri al nabilecektir. 

         

Mikrofilm Odas  

Belge Restorasyonu Kapsam nda Yap lan Çal malar: 

Sa l kl  devlet idaresinin sa l kl  bir haf zaya sahip olmaktan geçti ini ve bu haf zan n 

ise yaz l  evrak n muhafazas na ba l  oldu unu idrak etmi  olan Osmanl , köklü 

geleneklerinin de etkisiyle zengin bir ar iv hazinesinin olu mas n  ve bugünlere intikal 

etmesini sa lam t r. Osmanl n n yaz l  evraka ve bu evraklar n muhafazas na, yani ar ive 

verdi i de eri ve önemi kullan lan malzemelerde de görmek mümkündür. Ba kanl m zda  

mevcut ar iv dokümanlar n n büyük bir k sm n  Osmanl ’dan günümüze intikal eden bu 

zengin kültür hazineleri olu turmaktad r.  Bununla birlikte Cumhuriyetin kurulmas ndan 
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itibaren olu umu günümüze kadar devam etmekte olan ve mülkiyete ili kin kay tlar  ihtiva 

eden defter ve belgeler de Ba kanl m z Ar ivinde muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen 

bu defter ve belgelerin sonraki nesillere aktar labilmesi, özelliklerini kaybetmemesi için 

ciltlenmesi ve onar lmas  gerekmektedir. Bu itibarla Ba kanl m z bünyesinde kurulan Belge 

Restorasyon Atölyesi 2005 y l ndan itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.  

      

Restorasyon Atölyesi Çal malar  

 

Belgenin Restorasyon Öncesi ve Sonras  Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

Defterin Cilt Öncesi ve Sonras  Görüntüsü 
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 Sergi Salonu Kapsam nda Yap lan Çal malar: 

 Kurumumuz ar ivinde mevcut bulunan tarihi ve kültürel de ere haiz ar iv defter, 

belge ve materyalleri yüzy llar boyunca muhafaza edilerek günümüze ula m t r. 

 Birer tarih ve kültür hazinesi olan ve ayn  zamanda içinde ince bir sanat  da 

bar nd ran söz konusu defter, belge ve materyallerin gün na ç kar larak sergilenmesi ve 

toplumun tarih bilincine katk  vermesi amac yla 2009 y l  Kas m ay  içerisinde Server Efendi 

Sergi Salonunun aç l  gerçekle mi tir. 

 Sergi salonuna ziyarete gelen 1.266 yerli ve 42 yabanc  konuklara sergilenen ar iv 

malzemeleri hakk nda aç klay c  bilgiler verilmi tir. 

  

   

Server Efendi Sergi Salonu 
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 Kadastro Faaliyetleri    

 2011 y l na ait Mesai Çizelgesi ve De i iklik lemleri statisti i tablolar  a a dad r.  

2011 YILI 3’ ER AYLIK MESA  SONUÇ ZLEME Ç ZELGES  

D
ön

em
 

Y ll k çal ma program na göre 
programa al nan Dönem içinde çal lan 

Köy Mahalle Toplam 
Parsel 

Toplam 
Alan 

(Dönüm) 
Köy Mahalle Toplam 

Parsel 

Toplam 
alan 

(Dönüm) 

Hazine Ad na 

Parsel 
Say s  Alan (Dönüm) 

2011/1 2.148 655 1.882.757 21.422.086 1.044 835 385.564 3.761.576 12.239 342.081 

2011/2 1.967 627 2.212.288 19.975.800 1.127 312 401.565 4.392.090 11.156 189.186 

2011/3 2.367 696 1.845.149 20.914.867 1.247 652 648.899 4.710.176 7.140 1.631.695 

2011/4 2.271 678 1.676.929 18.498.150 45.424 414 899.325 6.055.445 278.828 900.24 

GENEL 8.753 2656 7.617.123 80.810.93 48.842 2.213 2.335.353 18.919.287 309.363 902.136.771 

Tablo 16: 2011 Y l  3’ Er Ayl k Mesai Sonuç zleme Çizelgesi 

2011  YILI 3’ ER AYLIK DE KL K LEMLER  SONUÇ ZLEME Ç ZELGES

DÖNEM 

TALEBE BA LI LEMLER 
KONTROLLÜK 

H ZMETLER  
MAHKEME VE DAR  KE F 

GELEN YAPILAN GELEN YAPILAN 

2011-1 151.480 146.171 32.430 29.517 23.002 

2011-2 158.283 152.769 43.690 40.051 32.598 

2011-3 138.804 129.104 33.084 31.553 21.456 

2011-4 139.151 135.466 47.280 47.062 25.497 

2011 YILI 

GENEL  
587.718 563.510 156.484 148.183 102.553 

Tablo 17: 2011  y l  3’er Ayl k De i iklik lemleri Sonuç zleme Çizelgesi 

 2011 Y l nda yukar da ayr nt s  yaz l  toplam 814.246 i lem gerçekle tirilmi tir. 
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Kadastro Projesi 

  3402 say l  Kadastro Kanununu 1. maddesi, “Bu Kanunun amac , ülke koordinat 

sistemine göre memleketin kadastral veya topografik kadastral haritas na dayal  olarak 

ta nmaz mallar n s n rlar n  arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlar n  tespit 

etmek suretiyle 4721 say l  Türk Medeni Kanununun öngördü ü tapu sicilini kurmak, 

mekânsal bilgi sisteminin alt yap s n n olu turmakt r.” hükmündedir. 

 Kadastronun söz konusu amac n n yan  s ra, toprakla ilgisi olan pek çok sektörü 

yak ndan ilgilendiren hizmetlerin alt yap s n n olu turulmas  ve “co rafi bilgi sistemi” amaçl  

veri (ta nmaz mallarla ilgili her türlü istatistiki bilgilerin) toplanmas  ve ba ta bilimsel 

ara t rmalar olmak üzere bir çok kullan c ya sunulmas , kadastro çal malar n n 

tamamlanmas na ba l  bulunmaktad r. Proje için 2011 y l nda 14. 210.148,78 TL harcama 

yap lm t r. 

 A a daki tablodan da anla laca  üzere proje ba lang c ndan 2010 y l  sonuna kadar 

toplam 583 grupta 12.025 birimin ihalesi tamamlanarak sözle meler yap lm  ve çal malar 

devam etmektedir. 

2012 y l nda 11 grupta 68 birimin ihale edilmesi planlanmaktad r. 

2004-2011 YILLARI HALE ÖZET CETVEL  

Y llar Proje 
Say s  Birim Say s  Parsel Say s  Toplam Sözle me 

Bedeli (TL) 
Birim 

Maliyeti  
(TL) 

Parsel 
Maliyeti 

(TL) 

2004 19 353 342,259 6,387,013.46 18,093.52 18.66 

2005 153 2,946 3,050,240 120,121,981.45 40,774.60 39.38 

2006 203 4,143 4,568,693 265,338,784.25 64,045.08 58.08 

2007 122 2,786 2,710,091 107,602,993.27 38,622.75 39.70 

2008 43 862 760,605 28,997,197.77 33,639.44 38.12 

2009 17 371 333,005 20,205,944.00 54,463.46 60.68 

2010 26 564 614,316 35,910,065.91 63,670.33 58.46 

2011 PTAL ED LD      

2011(Planlanan) 11 68 65,650    

TOPLAM 594 12,093 12,444,859 584,563,980.011 48,339.04 46.97 

TOPLAM PROJE SAYISI 594 

TOPLAM B R M SAYISI 12,093 

KABULÜ YAPILAN PROJE SAYISI 542 

Tablo 17 : Kadastro ihale özetleri 
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 Ülke genelinde toplam 52.440 adet birimden 51.416 adedinin kadastrosu 

tamamlanm t r. 667 birimde ise çal malar devam etmektedir. Ülke genelinde 357 birimde 

ise sorunlar (orman, s n r ihtilaf , kadastro istenmemesi vb.) nedeniyle kadastro 

yap lamamaktad r.  Bu birimlerde sorunlar çözüldükçe kadastro çal malar  tamamlanacakt r. 

 llere göre Kadastro durumu a a daki tabloda gösterilmi tir; 

TÜRK YE GENEL  KADASTRO DURUMU (31.12.2011) 

L  

TOPLAM 
B R M 
SAYISI 

B TEN 
B R M 
SAYISI 

DEVAM EDEN 
B R M SAYISI 

KALAN 
B R M 
SAYISI 

SORUNLU 
B R M 
SAYISI 

H
A

L
E

L
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

K
Ç

E
 

Mah Köy Mah Köy Mah Köy Mah Köy Mah Köy Mah Köy 

ADANA 364 470 364 470 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADIYAMAN 195 438 195 432 0 0 0 0 0 6 0 0 

AFYONKARAH SAR 592 391 592 390 0 0 0 1 0 0 0 0 

A RI 77 570 70 543 0 0 0 1 7 7 0 9 

AKSARAY 216 151 216 151 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMASYA 136 349 136 349 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANKARA 713 653 713 653 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANTALYA 471 574 470 563 0 5 0 0 0 0 1 6 

ARDAHAN 42 227 42 227 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTV N 40 313 40 276 0 36 0 0 0 1 0 0 

AYDIN 263 492 263 476 0 0 0 0 0 0 0 16 

BALIKES R 262 904 262 903 0 0 0 1 0 0 0 0 

BARTIN 48 262 48 262 0 0 0 0 0 0 0 0 

BATMAN 116 272 114 263 2 6 0 0 0 0 0 3 

BAYBURT 34 171 34 170 0 0 0 0 0 0 0 1 
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B LEC K 62 243 62 243 0 0 0 0 0 0 0 0 

B NGÖL 71 318 67 263 1 20 0 2 0 0 3 33 

B TL S 97 348 97 343 0 0 0 0 0 0 0 5 

BOLU 60 510 60 510 0 0 0 0 0 0 0 0 

BURDUR 161 183 160 183 1 0 0 0 0 0 0 0 

BURSA 436 670 436 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÇANAKKALE 79 582 79 582 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÇANKIRI 93 368 93 364 0 0 0 3 0 1 0 0 

ÇORUM 187 733 187 733 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEN ZL  348 369 348 369 0 0 0 0 0 0 0 0 

D YARBAKIR 237 801 226 686 6 34 0 0 2 2 3 29 

DÜZCE 107 283 107 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

ED RNE 100 248 100 248 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELAZI  161 563 161 562 0 0 0 0 0 0 0 1 

ERZ NCAN 159 531 159 530 0 0 0 0 0 0 0 1 

ERZURUM 332 968 332 963 0 0 0 1 0 2 0 2 

ESK EH R 188 365 188 365 0 0 0 0 0 0 0 0 

GAZ ANTEP 362 435 362 435 0 0 0 0 0 0 0 0 

G RESUN 208 530 202 485 6 40 0 0 0 0 0 5 

GÜMÜ HANE 69 322 69 317 0 4 0 1 0 0 0 0 

HAKKAR  54 133 44 56 7 22 0 0 1 26 2 29 

HATAY 327 359 327 359 0 0 0 0 0 0 0 0 

I DIR 36 158 36 153 0 0 0 0 0 4 0 1 

ISPARTA 335 175 335 174 0 0 0 0 0 0 0 1 

STANBUL 823 154 823 153 0 0 0 1 0 0 0 0 

ZM R 653 621 653 621 0 0 0 0 0 0 0 0 

KAHRAMANMARA  326 484 320 464 5 8 1 1 0 0 0 1 
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KARABÜK 85 269 85 269 0 0 0 0 0 0 0 0 

KARAMAN 150 154 149 154 0 0 0 0 1 0 0 0 

KARS 55 384 55 376 0 0 0 0 0 4 0 4 

KASTAMONU 157 1070 157 1067 0 0 0 3 0 0 0 0 

KAYSER  441 398 441 396 0 0 0 0 0 0 0 2 

KIRIKKALE 132 173 132 173 0 0 0 0 0 0 0 0 

KIRKLAREL  120 176 120 176 0 0 0 0 0 0 0 0 

KIR EH R 130 235 130 235 0 0 0 0 0 0 0 0 

K L S 91 132 91 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOCAEL  97 272 97 272 0 0 0 0 0 0 0 0 

KONYA 969 593 967 592 0 0 1 1 1 0 0 0 

KÜTAHYA 275 519 275 518 0 0 0 0 0 0 0 1 

MALATYA 349 497 349 495 0 0 0 1 0 0 0 1 

MAN SA 401 774 401 774 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARD N 132 559 127 547 5 4 0 0 0 0 0 8 

MERS N 389 512 389 510 0 0 0 0 0 0 0 2 

MU LA 229 394 225 378 3 1 1 2 0 3 0 10 

MU  120 361 120 357 0 0 0 1 0 0 0 3 

NEV EH R 201 139 201 139 0 0 0 0 0 0 0 0 

N DE 216 112 216 111 0 0 0 0 0 0 0 1 

ORDU 467 482 445 465 12 15 0 2 10 0 0 0 

OSMAN YE 134 165 134 165 0 0 0 0 0 0 0 0 

R ZE 209 348 200 313 0 16 0 0 3 5 6 14 

SAKARYA 267 427 267 426 0 0 0 0 0 1 0 0 

SAMSUN 348 947 348 941 0 0 0 2 0 3 0 1 

S RT 60 284 59 257 0 0 0 0 0 11 1 16 

S NOP 43 469 43 453 0 4 0 0 0 2 0 10 
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S VAS 255 1228 255 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANLIURFA 221 1140 221 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRNAK 93 232 92 169 0 0 0 2 0 36 1 25 

TEK RDA  99 254 99 254 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOKAT 217 622 217 621 0 0 0 1 0 0 0 0 

TRABZON 307 475 289 438 0 2 0 0 2 8 16 27 

TUNCEL  41 375 41 265 0 78 0 0 0 0 0 32 

U AK 74 248 74 248 0 0 0 0 0 0 0 0 

VAN 111 577 108 491 2 16 0 5 0 43 1 22 

YALOVA 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

YOZGAT 190 594 190 593 0 0 0 1 0 0 0 0 

ZONGULDAK 186 370 185 363 0 0 0 1 1 6 0 0 

TOPLAM 17 745 34695 17630 33787 50 321 3 34 28 231 34 322 

Tablo 18: Türkiye Geneli Kadastro Durumu (31.12.2011) 

 Modernizasyon Projesi (TKMP) 

Projenin Amac ;  

• Geçmi  y llarda üretilmi  olup bugün de i en ve geli en say sal bilgi ihtiyac na cevap 

veremeyen kadastro haritalar n n say sal kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek 

ekilde yenilenmesi ve güncellenmesi, 

• Say sal tapu ve kadastro bilgilerinin kamu ve özel sektör kurulu lar n n hizmetine 

sunulmas ,  

• Tapu ve kadastro müdürlüklerinde yürütülen hizmetlerin iyile tirilmesi, 

• TKGM’ nün bu çal malar için ihtiyaç duydu u insan kaynaklar n n geli tirilmesi, 

• Ülke genelinde gayrimenkul de erlerinin belirlenmesi ve kay t alt na al nmas  için 

uluslararas  uygulamalar n incelenmesi, ülkemize en uygun modelin ortaya konulmas , 

bu amaca yönelik politikalar n belirlenmesi ve kapasitenin geli tirilmesi yoluyla tapu 

ve kadastro hizmetlerinin etkilili ini ve verimlili ini artt rmakt r.  
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 Projenin Kapsam ; 

 Ülkemiz genelinde, günümüz ihtiyaçlar na cevap veremeyen Tapu-Kadastro-Harita 

bilgilerinin hukuksal ve say sal formda güncellenmesi (3402 S.K./22/a) ile Pafta ve Teknik 

Ar iv Verilerinin Bilgisayar Ortam na Aktar lmas  çal malar  yap larak 2005 y l nda 3402 

say l  Kadastro Kanununda yap lan de i iklikle öngörülen Mekânsal Bilgi Sistemine altl k 

olu turmakt r. 

 Hedeflenen 8.100.000 parselden 2011 y l  sonuna kadar 1.656.943 parselin yenileme 

çal malar  yap lm t r. Bu proje için 2011 y l nda 59.901.352,42 TL harcama yap lm t r. 

 Bölge müdürlüklerimizden elde edilen envanter çal malar  sonucunda ülke genelinde 

toplam 8.100.000 adet kadastro parselinde yenileme çal malar  2009-2013 (5 y l) y llar  

aras nda gerçekle tirilecektir.  

Tablo 19: TKMP Kapsam nda hale Edilen Birimler. 

Bölge 
Müdürlü ü l lçe hale  

Paket 
no 

Toplam 
Birim 
say s  

Yakla k 
parsel 
say s  

Yakla k 
Yüzölçümü 

(dönüm) 

Sözle me 
Tarihi 

e 
Ba lama 
Tarihi 

ANKARA ÇANKIRI MERKEZ    
ELD VAN 1-11 18 19.394 256.813 04.11.2011 14.11.2011

STANBUL STANBUL ÇATALCA   
ARNAVUTKÖY 2-1 14 17.586 327.188 01.12.2011 09.12.2011

TRABZON G RESUN GÖRELE  
T REBOLU 9-5 14 9.661 53.819 01.11.2011 10.11.2011

SAMSUN SAMSUN 
BAFRA    

ALAÇAM   
YAKAKENT 

10-5 18 17.509 100.522 01.11.2011 01.11.2011

ED RNE KIRKLAREL  LÜLEBURGAZ 14-1 7 11.982 136.009 16.11.2011 25.11.2011

ESK EH R AFYONKARAH SAR SULTANDA I   
ÇAY 17-2 18 16.078 110.992 16.11.2011 25.11.2011

DEN ZL  DEN ZL  
MERKEZ   

SARAYKÖY   
HONAZ 

18-4 18 23.902 166.932 18.11.2011 28.11.2011

KASTAMONU BARTIN MERKEZ    
AMASRA 19-1 38 26.782 112.730 23.11.2011 25.11.2011

S VAS S VAS SU EHR  
AKINCILAR 20-2 34 24.134 161.248 16.11.2011 18.11.2011

S VAS TOKAT ERBAA 20-3 23 16.267 71.916 03.11.2011 11.11.2011

TOPLAM 202 183.295 1.498.169     
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Bölge 
Müdürlü ü 

l lçe 
hale  

Paket 
No 

Yetkili 
Kadastro 

Müdürlü ü 

Toplam 
Birim 
Say s  

Yakla k 
Parsel 
Say s  

Yakla k 
Yüzölçümü 

(dönüm) 

halenin 
Durumu 

ANKARA ANKARA GÜDÜL 1-12 ANKARA 21 31.533 119.140 Komisyonda

ANKARA ÇANKIRI ILGAZ 1-13 ÇANKIRI 16 12.886 55.109 Komisyonda

ZM R AYDIN Ç NE 3-3 AYDIN 21 20.494 142.683 Komisyonda

ERZURUM ERZURUM 
HINIS 

KARAÇOBAN 
KARAYAZI 

8-2 ERZURUM 13 12.858 245.996 Komisyonda

ERZURUM I DIR MERKEZ 8-3 I DIR 14 17.001 237.696 Komisyonda

SAMSUN SAMSUN CAN K, 
TEKKEKÖY 10-6 SAMSUN 25 14.114 108.107 Komisyonda

KAYSER  N DE BOR 11-4 N DE 13 14.388 116.244 Komisyonda

GAZ ANTEP K.MARA  ELB STAN 13-2 K.MARA  10 8.334 192.639 Komisyonda

ELAZI  MALATYA 
MERKEZ, 

AKÇADA , 
YE LYURT 

16-2 MALATYA 30 15.823 178.829 Komisyonda

ESK EH R KÜTAHYA 
S MAV, 

PAZARLAR, 
GED Z 

17-5 KÜTAHYA 9 12.434 45.550 Komisyonda

ESK EH R KÜTAHYA EMET, 
H SARCIK 17-6 KÜTAHYA 17 21.885 67.824 Komisyonda

KASTAMONU ZONGULDAK MERKEZ 19-3 ZONGULDAK 25 10.092 21.761 Komisyonda

YOZGAT YOZGAT SORGUN 22-10 YOZGAT 11 19.371 134.346 Komisyonda

YOZGAT ÇORUM MERKEZ, 
MEC TÖZÜ 22-11 ÇORUM 10 17.080 126.452 Komisyonda

TOPLAM 235 228.293 1.792.556  

 

Tablo 20: TKMP Kapsam nda hale Edilen Birimler 
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  2/ B Faaliyetleri  

 2011 y l nda yap lan, 184 grupta toplam 1.795 birim 101.742 hektar 2/B kadastrosu 
ihalesi sonuçland r lm  ve sözle meler imzalanarak çal malar ba lat lm t r. 

 Ayr ca 35 ilde 326 birim 19.333 hektar alanda 2/B kadastro çal malar  müdürlük 
imkanlar  ile devam etmektedir. 

 Güncelleme çal malar nda ise bugüne kadar toplam 2.405 birimde 84.844 hektar 
alanda çal malar tamamlanm t r.   

 

L ADI GURUP NO 
TOPLAM 

B R M 
SAYISI 

YAKLA IK ALAN  
(HEKTAR) HALE TAR H  

Ankara 3 4 698 27.10.2011 

Ankara 4 4 638 27.10.2011 

Ankara 5 5 623 27.10.2011 

Ankara 6 5 628 27.10.2011 

Ankara 7 9 616 27.10.2011 

Ankara 8 3 721 27.10.2011 

Ankara 9 13 586 27.10.2011 

Ankara 10 3 606 27.10.2011 

Ankara 11 9 516 27.10.2011 

Bolu 1 5 527 27.10.2011 

Bolu 3 3 712 27.10.2011 

Bolu 4 4 700 27.10.2011 

Bolu 5 27 544 27.10.2011 

Bolu 6 19 595 27.10.2011 

Bolu 7 21 579 27.10.2011 

Bolu 8 26 573 27.10.2011 

Bolu 10 6 487 22.11.2011 
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K r kkale 2 3 657 25.10.2011 

K r kkale 3 1 535 25.10.2011 

K r kkale 4 1 656 25.10.2011 

K r kkale 5 5 491 25.10.2011 

K r kkale 6 2 521 25.10.2011 

K r kkale 7 1 501 25.10.2011 

K r kkale 8 2 563 25.10.2011 

K r kkale 9 4 608 25.10.2011 

K r kkale 10 1 531 25.10.2011 

K r kkale 11 1 558 22.11.2011 

K r kkale 12  544 22.11.2011 

Düzce 2 2 580 27.10.2011 

Düzce 3 7 586 27.10.2011 

Düzce 4 2 475 27.10.2011 

Düzce 5 2 682 27.10.2011 

Düzce 6 5 456 27.10.2011 

Düzce 7 13 411 27.10.2011 

Düzce 8 15 518 27.10.2011 

Düzce 9 21 441 27.10.2011 

Düzce 10 4 437 27.10.2011 

Düzce 11 6 372 27.10.2011 

Düzce 12 3 565 27.10.2011 

Sakarya 4 6 580 25.10.2011 

Sakarya 5 6 533 25.10.2011 

Sakarya 6 5 408 25.10.2011 

Sakarya 7 14 558 25.10.2011 
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Sakarya 8 4 525 25.10.2011 

Sakarya 9 11 561 25.10.2011 

Sakarya 10 9 649 25.10.2011 

Sakarya 11 12 541 25.10.2011 

Sakarya 12 5 585 25.10.2011 

Sakarya 13 3 651 25.10.2011 

Sakarya 14 2 631 25.10.2011 

Sakarya 15 3 639 25.10.2011 

Sakarya 16 2 504 25.10.2011 

Sakarya 17 3 569 25.10.2011 

Sakarya 18 11 589 25.10.2011 

Sakarya 19 16 574 25.10.2011 

Sakarya 20 25 616 25.10.2011 

Sakarya 21 8 661 25.10.2011 

Sakarya 22 2 473 25.10.2011 

Sakarya 23 2 655 25.10.2011 

Sakarya 24 2 587 22.11.2011 

Sakarya 25 2 562 22.11.2011 

Sakarya 26 6 557 22.11.2011 

Kocaeli 2 11 709 22.11.2011 

Kocaeli 3 12 562 22.11.2011 

Kocaeli 4 12 527 22.11.2011 

Kocaeli 5 28 378 22.11.2011 

.  222 15.384  

Çanakkale 1 37 555 25.10.2011 

Bal kesir 4 7 644 25.10.2011 
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Bal kesir 5 13 652 25.10.2011 

Bursa 4 25 605 27.10.2011 

Bursa 5 31 535 27.10.2011 

Bursa 6 12 606 27.10.2011 

Bursa 7 22 498 27.10.2011 

Bursa 8 7 512 27.10.2011 

Bursa 10 7 472 27.10.2011 

Bursa 11 3 597 27.10.2011 

Bursa 12 2 561 27.10.2011 

Bursa 13 2 613 22.11.2011 

.  168 6.850  

Antalya 5 14 690 25.10.2011 

Antalya 6 22 241 25.10.2011 

Antalya 7 25 290 25.10.2011 

Antalya 8 1 516 25.10.2011 

Antalya 9 25 264 22.11.2011 

Burdur 1 7 426 27.10.2011 

Burdur 2 15 656 27.10.2011 

Burdur 3 1 449 27.10.2011 

Burdur 4 16 639 27.10.2011 

Burdur 5 1 469 27.10.2011 

Burdur 6 1 459 27.10.2011 

Burdur 7 1 502 27.10.2011 

Burdur 8 2 459 27.10.2011 

Burdur 9 1 467 27.10.2011 

Burdur 10 20 536 27.10.2011 
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Burdur 11 13 528 27.10.2011 

Burdur 12 15 603 27.10.2011 

Isparta 1 23 620 27.10.2011 

Isparta 2 24 507 27.10.2011 

Samsun 4 6 507 25.10.2011 

Samsun 5 8 690 25.10.2011 

Samsun 6 9 634 25.10.2011 

Samsun 7 16 257 25.10.2011 

Samsun 8 6 439 25.10.2011 

Samsun 9 8 659 25.10.2011 

Samsun 10 2 701 25.10.2011 

Samsun 11 6 607 25.10.2011 

Samsun 12 7 538 25.10.2011 

Samsun 13 8 716 25.10.2011 

Sinop 1 13 706 25.10.2011 

Sinop 2 50 513 25.10.2011 

Hatay 2 5 418 27.10.2011 

Hatay 3 4 429 27.10.2011 

Hatay 4 1 511 27.10.2011 

Hatay 5 4 388 27.10.2011 

Hatay 6 17 529 27.10.2011 

Hatay 7 9 532 27.10.2011 

Hatay 8 18 352 27.10.2011 

Mara  2 8 616 27.10.2011 

Mara  3 18 580 27.10.2011 

Mara  4 17 618 27.10.2011 
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Mara  5 11 415 27.10.2011 

Mara  6 14 414 27.10.2011 

Mara  7 1 735 27.10.2011 

Mara  8 9 669 27.10.2011 

Mara  9 18 410 27.10.2011 

Edirne 2 12 529 27.10.2011 

Edirne 3 11 589 27.10.2011 

Edirne 4 14 589 27.10.2011 

K rklareli 1 1 589 27.10.2011 

K rklareli 2 8 388 27.10.2011 

K rklareli 3 2 669 27.10.2011 

K rklareli 4 16 460 27.10.2011 

K rklareli 5 4 355 27.10.2011 

K rklareli 6 3 634 27.10.2011 

K rklareli 7 2 648 27.10.2011 

K rklareli 8 7 587 27.10.2011 

K rklareli 9 7 650 27.10.2011 

K rklareli 10 9 620 27.10.2011 

K rklareli 11 1 700 27.10.2011 

K rklareli 12 4 625 27.10.2011 

K rklareli 13 2 593 27.10.2011 

K rklareli 14 4 625 27.10.2011 

K rklareli 15 1 507 22.11.2011 

K rklareli 16  473 22.11.2011 

K rklareli 17 1 560 22.11.2011 

K rklareli 18  563 22.11.2011 



2011 dare Faaliyet Raporu 

59 
 

Tekirda  1 12 419 27.10.2011 

Tekirda  2 38 597 27.10.2011 

Kütahya 2 36 538 27.10.2011 

Kütahya 3 34 676 27.10.2011 

Kütahya 4 11 717 27.10.2011 

Eski ehir 2 13 652 25.10.2011 

Eski ehir 3 2 642 25.10.2011 

Eski ehir 4 5 527 25.10.2011 

Eski ehir 5 7 675 25.10.2011 

Eski ehir 6 11 655 25.10.2011 

Eski ehir 7 10 625 25.10.2011 

Eski ehir 8 6 711 25.10.2011 

Eski ehir 9 1 732 22.11.2011 

Afyon 1 2 605 27.10.2011 

Afyon 2 2 493 27.10.2011 

Afyon 3 4 610 27.10.2011 

Afyon 4 4 404 27.10.2011 

Afyon 5 3 449 27.10.2011 

Afyon 6 1 732 22.11.2011 

Mu la 4 9 518 25.10.2011 

Mu la 5 1 505 25.10.2011 

Mu la 6 4 581 25.10.2011 

U ak 1 19 565 25.10.2011 

U ak 2 5 577 25.10.2011 

U ak 3 6 576 25.10.2011 

U ak 4 16 624 25.10.2011 
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U ak 5 11 591 25.10.2011 

U ak 6 7 601 25.10.2011 

Denizli 2 11 360 25.10.2011 

Denizli 3 30 378 25.10.2011 

Denizli 4 24 368 25.10.2011 

Denizli 5 16 608 25.10.2011 

Denizli 6 30 559 25.10.2011 

Zonguldak 1 22 285 25.10.2011 

Zonguldak 2 16 634 25.10.2011 

Kastamonu 2 26 511 25.10.2011 

Kastamonu 3 17 336 25.10.2011 

Karabük 1 14 700 25.10.2011 

Karabük 2 23 278 25.10.2011 

  1.795 101.742  

Tablo 21: 2/B Faaliyetleri 

 

 Afet kadastrosu 

2011 y l nda afet çal mas  yap lmas  için talimat verilmemi tir. 

 2981/10-b Uygulamalar  

2011 y l nda geçmi  y llarda devam eden i lerden ilgililerine 411 adet tapu verilmi tir. 

 Yenileme Kadastrosu 

 2011 y l nda, 51 birimde (26.802 parsel olmak üzere 352.565 dönüm alanda) yenileme 

yap lmas  için mahalline talimat verilmi tir. 

 Müdürlük imkanlar yla 2010 y l nda 3402/22A çal mas  olarak 28.054 adet parselin 

tapuya devri yap lm t r.    
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 Harita Projeleri 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, 6083 say l  kurulu  ve görevleri hakk ndaki 

Kanun ve 3402 Say l  Kadastro Kanunu ile topografik kadastral harita üretmek, denetlemek 

ve ar ivlemekle görevlendirilmi tir. Kadastral ve topografik haritalar n üretilmesi için nirengi, 

havadan foto raf al m , havai nirengi, de erlendirme, karto rafya hizmetlerinde üretim, temel 

prensipleri tespit etmek ve koordinasyonu sa lamak Genel Müdürlü ün ana hizmetleri 

aras nda yer almaktad r. Üretilen bu haritalar ba ta kadastro olmak üzere, imar ve arazi 

düzenlenmesi, belediye teknik hizmetleri, yeralt  tesislerinin planlama, bak m ve onar mlar , 

vergi, kamula t rma, hazine ve kamu mallar n n belirlenmesi, yol, su, elektrik, baraj, 

havaliman  ve benzerleri gibi her türlü mühendislik projelerinin, uygulamas nda altl k 

olu turmakta, sosyal, ekonomik faaliyetlerin alt yap s n  te kil etmektedir. 

 Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Tapu ve Kadastro birimlerinin ihtiyaç duydu u 

orta ve küçük ölçeklerdeki haritalar, kurumda bulunmayan nirengi, TUTGA, C1, C2, C3 ve 

nivelman de erleri Ba kanl m zca Harita Genel Komutanl ndan temin edilerek ilgili 

birimlere gönderilmektedir. 

 Kurumumuz faaliyetlerinin (Kadastro, yenileme, 2-B vb. i lemlerin) gerçekle mesi 

a amas nda, ihtiyaç duyulan ve di er kurumlarca üretilmi  olan verilerin temini bu proje 

kapsam nda gerçekle tirilmektedir. Bu kapsamda yer kontrol noktas  koordinat de erleri, hava 

foto raflar  temini, küçük ölçekli haritalar v.b. hizmetler ilgili kurumlardan al nmaktad r. 

 Kadastro Müdürlüklerinden gelecek talepler do rultusunda Kadastro tesis, 

say salla t rma, yenileme ve güncelle tirme çal malar  için Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlü ünce 1/5000 ölçekli say sal vektör harita ve ortofoto üretimi 

yap lmakta/yapt r lmaktad r. Bütün bu çal malarda; Çal ma öncesi yap lacak planlama ve ön 

etütler ve çal ma sonras  yap lacak bütünlük, taml k ve kalite kontrollerinde kullan lacak bu 

haritalara ihtiyaç duyan birimlerin y ll k ihtiyaçlar n n tamam  kar lanm t r. 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün kadastro bazl  hizmetlerini sa l  bir ekilde 

yerine getirebilmesi amac yla ihtiyaç duydu u 1/5000 ölçekli say sal vektör fotogrametrik 

harita veya 1/5000 ölçekli say sal renkli ortofoto üretimi çal malar nda istik af, etüt, 

planlama amaçl  kullan lan orta ve küçük ölçekli haritalar büyük önem ta maktad r. 
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 Teknolojideki h zl  de i im ve geli meler, getirdi i olanaklar, kullan c  beklenti ve 

ihtiyaçlar n de i mesi, harita üretim ve kullan m süreçlerinde de biçimsel ve fonksiyonel 

de i ikliklere neden olmu tur. Özellikle son y llarda Kadastro bitirme projesi, Tapu Kadastro 

Modernizasyon Projesi, Ulusal Orotofoto harita üretim projeleri kapsam nda yap lacak 

çal malarda merkez ve ta ra te kilat n n çok miktarda de i ik ölçeklerde güncel haritalara 

ihtiyac  bulunmaktad r. Çal ma öncesi yap lacak planlama ve ön etütler ve çal ma sonras  

yap lacak bütünlük, taml k ve kalite kontrollerinde kullan lacak bu haritalara ihtiyaç duyan 

birimlerin y ll k ihtiyaçlar n n tamam n n kar lanmas  hedeflenmi tir. 

 TUSAGA-Aktif projesi 

 TUSAGA-Aktif sistemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ve Harita Genel 

Komutanl n n mü terek mü teri kurumlar olarak yer ald , stanbul Kültür Üniversitesinin 

Yürütücüsü oldu u ve May s 2006 ba lay p May s 2009 sona eren 7,7 Milyon TL bütçeye 

sahip bir TÜB TAK Kamu ARGE projesidir. TÜB TAK taraf ndan kabul tarihi 1 Temmuz 

2010 olan bu bu proje Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ve Harita Genel Komutanl n n 

mü terek olarak yürütücülü ü yap lmaktad r.  Projenin amac ; tüm ülke ve K.K.T.C. 

genelinde 24 saat gerçek zamanda (RTK) co rafi konumu cm duyarl l nda belirlemek ve 

mevcut haritalar  Uluslararas  Koordinat Sistemine  (ITRF) dönü türmektir. Proje ile Türkiye 

ve KKTC genelinde 146 adet TUSAGA-Aktif stasyonu kurulmu tur. Ayr ca TKGM ve HGK 

da TUSAGA-Aktif Kontrol Merkezleri kurulmu tur. 

TÜB TAK mevzuat  gere ince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ve Harita Genel 

Komutanl n n mü terek sahibi oldu u TUSAGA-Aktif Sistemi, haz rl klar n tamamlanmas  

amac yla 15 Haziran 2011 tarihine kadar ücretsiz hizmet vermi tir. TUSAGA-Aktif Yürütme 

Kurulunun, i letme maliyetlerini dikkate alarak, uluslararas  uygulamalara benzer nitelikte 

belirledi i son kullan c  ücretleri, Bakanl klar Aras  Harita lerinin Koordinasyon ve 

Planlama Kurulu (BH KPK) taraf ndan May s 2011 tarihinde y ll k olarak belirlenmi  ve ilgili 

Bakanlar taraf ndan onaylanm t r.  

 Proje Kazan mlar -Harita ve CBS: Ülkemiz ve KKTC genelinde birkaç saniyede ve 

santimetre duyarl nda koordinat belirleme imkân  sa lanm t r. Bu sayede; 

• Harita ve kadastro i lerinin zaman ve maliyet olarak %30’ unu olu turan 

nirengi/poligon tesis ve ölçümüne ihtiyaç olmamakta, y lda yakla k 250 milyon TL 
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kaynak ayr lan harita i lerinde y ll k yakla k 75 milyon TL tasarruf sa lanmas  

öngörülmektedir.  

• Birçok e-devlet uygulamas nda (e-belediye, e-ula t rma, TAKB S, vb.) yer alan veri 

toplama faaliyetlerinde maliyet ve zaman tasarrufu sa lanmaktad r.  

• ED-50 ile ITRFxx aras nda datum dönü ümü amac  ile ortak noktalarda TUSAGA-

Aktif den ölçüm yap larak hücresel dönü üm yöntemi ile dönü üm parametreleri 

belirlenmektedir. 

 Proje Kazan mlar -Askeri: Askerî Haritalar n üretimi, her türlü harp silah ve arac n n 

yönlendirilmesi, araç ve personel takibi, seyrüsefer sistemlerindeki konumlama donan mlar n 

(INS, Gyro vb.) kalibrasyonu, harekât alan n n sevk ve idaresinde konumlama, arama ve 

kurtarma faaliyetleri, m ay nlar n harita üzerinde i aretlenmesi-temizlenmesi ve s n r 

belirleme çal malar d r. 

 Proje Kazan mlar -Yer Kabu u Hareketleri: Deprem ku a nda bulunan 

ülkemizde, tektonik plaka hareketlerini izlemek ve erken uyar  çal malar na katk da 

bulunmak amac  ile yap lan bilimsel çal malara mm duyarl l nda on-line veri 

sa lamaktad r.  

 Proje Kazan mlar -Meteorolojik:  Atmosferi modelleyerek (iyonosfer ve troposfer) 

meteorolojik tahminlerde ve ya a dönü ebilir su buhar n  belirleme çal malar nda 

kullanmak amac  ile Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü taraf ndan çal malara 

ba lanm t r.  

 Proje Kazan mlar -Navigasyon:  Proje kontrol merkezi yay nlar  sayesinde, ülke 

genelinde kara, hava ve denizde  navigasyon cihazlar  ile mevcut durumda 5-20 m. olan 

duyarl l k dm düzeyinde belirlenecektir. 

 TUSAGA-Aktif Kullan m   

• TUSAGA-AKT F tüm kullan c lara aç kt r, uygun modelde tüm marka GPS/GNSS 

al c lar  sistemden yaralanabilir.  

• Hâlihaz rda 3300’ün üzerinde kay tl  kullan c s  vard r.  
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• TUSAGA-AKT F Sistemi kullan larak ÖLÇÜM VE KONTROL i lerine ili kin 

hususlar 2010/11 say l  "KADASTRAL HAR TA ÜRET M  VE KONTROLÜ" 

konulu genelgede yer alm t r.  

• Avrupa Birli i müktesebat nda harita ve Co rafi Bilgi Sistemleri ile ilgili INSPIRE 

(Avrupa Co rafi Bilgi Altyap s ) Direktifinin birinci önceli i olan böyle bir sistemin 

kurulmas  TUSAGA-Aktif ile gerçekle tirilmi tir. 

 TUSAGA-Aktif Kullan c lar   

• Çevre ve ehircilik Bakanl  (TKGM, BGM, TAU ) 

• Türk Silahl  Kuvvetleri (KKK, HKK, DKK, HGK) 

• çi leri Bakanl  (Belediyeler, EGM, JGK, SGK) 

• G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  (TRGM, TMO) 

• Orman ve su leri Bakanl  (OGM, DS , DM GM, ÖÇK)  

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  (E E , MTA, BOTA , TE A , EÜA , TK )  

• Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl  (Denizcilik Müste arl , TCK, 

TCDD, DHM ) 

• Ba bakanl k, GAP daresi 

• TÜB TAK Projeleri 

• Üniversiteler ve Enstitüler 

• Harita, Kadastro ve mar Sektörü 

• n aat Sektörü 

• Co rafi Bilgi Sistemleri kullan c lar  

TUSAGA-Aktif sisteminin HAZ RAN 2011 tarihinden sonra i letmeye al nmas ndan 

sonra, kullan c lar  bilgilendirmek ve sorunlar  kar lamak üzere 444GNSS (4444677) mü teri 
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hizmetleri hatt  ve bu kapsamda mesaj ile geri bildirim yap lmas  hizmetleri de devreye 

al nm t r. 

 

Sistem kapsam nda abonelik i lemlerini yürütmek üzere bir web sayfas  haz rlanm  ve 

mevcut abonelerin sisteme giri leri devam etmektedir. Abone bilgileri girildi inde sistem 

kullan c lara aç lacakt r. 2012 y l ndan itibaren sistem kullan c lar n hizmetine sunulacakt r. 

Kullan c  abonelik i lemlerini kolayla t rmak üzere haz rlanan web sayfas nda kullan c  tüm 

taleplerini yapabilmektedir. Bankaya para yat r p DEKONTUNU S STEME TANITMASI 

veya KRED  KARTI LE ÖDEME YAPMASI (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü’nde ilk 

olarak gerçekle tirilmi tir) ile ba layan süreçlerin her a amas n  kullan c  kendi sayfas ndan 

sürekli olarak anl k izleyebilecektir. 

b) K.K.T.C’de Nirengi A  Olu turma projesi 

Hazine Müste arl  emrinde 5.000.000 TL ödene i olan “K.K.T.C’de Nirengi A  

Olu turma Projesi” bulunmaktad r. 

Proje kapsam ndaki ödene in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü hesab na aktar larak 

yukar da aç klanan bile enlerde kullan labilmesi için Çevre ve ehircilik Bakanl  ile K br s 

lerinden Sorumlu Devlet Bakan  aras nda “Nirengi A  Olu turma Projesi” kapsam nda 

gerçekle tirilecek Tapu Kadastro yat r mlar na ili kin harcama usul ve esaslar n  belirleyen bir 

protokol yap lmas na ihtiyaç olmu tur. 

Bu amaçla protokol çal mas  yap larak 02/07/2010 tarihinde Ba bakanl k K br s leri 

Ba mü avirli ine gönderilmi tir. D  i leri Bakanl , Hazine Müste arl  ve Maliye 

Bakanl ndan 15.09.2010 tarihinde gelen görü ler do rultusunda protokol tasla  

güncellenerek son hali 06.10.2010 tarihinde imza alt na al nm t r. 
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Kamu ihale mevzuat na göre ihaleye konu i in yap lmas  için gereken ödene in en az 

%10’unun bütçede bulunmas  zorunlu oldu undan, 29.12.2010 tarihinde Ba bakanl k K br s 

leri Ba  Mü avirli i’ne ödenek talep yaz s  yaz lm  ve gerekli bütçe tertipleri aç larak 

ödenek 02.03.2011 tarihinde aktar lm t r. 

hale yap lm  olup, ön yeterli i geçen firmalardan teklifler 06/09/2011 tarihinde 

al narak de erlendirmeye al nm ,  firmalarca yap lan itirazlar sonras nda, 31/10/2011 

tarihinde Kamu hale Kurumu karar  ile ihale iptal edilmi tir. 

11 – 15 Eylül 2011 tarihleri aras nda KKTC yetkililerince gerekli çal malar  yapmak 

üzere bir ekip KKTC’de görevlendirilmi tir. 

Görevli personel; 

• KKTC’de bulunan Türkiye ekibinin yapt klar  çal malar 

• Ortofoto üretimi çal malar  

• Yenileme çal malar  

• Çal ma artlar  

hakk nda kapsaml  görü meler gerçekle tirilmi tir. 

Bu kapsamda KKTC çal malar n n sa l kl  ve zaman nda yürütülebilmesi amac  ile; 

• Proje yürütme ofisi kurularak çal malar n organize bir ekilde yap lmas , 

protokol ve master plan n gözden geçirilerek revize edilmesi 

• Bir sonraki dönemde yap lacak ihale çal malar n  de erlendirilmesi 

• TKGM çal anlar ndan seçilerek KKTC’de çal ma yapacak elemanlar n 

e itim planlar n n haz rlanmas  

• KKTC taraf ndan çal malara kat lacaklara, çal malar hakk nda detayl  bir 

e itim verilmesi planlar n n haz rlanmas  
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• KKTC çal malar nda Yüklenici firman n çal malar nda kolayl k sa lanmas  

amac  ile KKTC’deki tüm ortamlar n ara t r lmas , incelenmesi ve gerekli tedbirlerin 

al nmas  kararla t r lm t r. 

 KKTC’de hâlihaz rda yap lan tapu otomasyon çal malar  da proje kapsam nda 

de erlendirildi inde, kadastro-tapu e le mesi an nda yap larak hizmetlerin vatanda a ula mas  

çok h zl  yap lacakt r. 

 KKTC çok önemli bir pilot bölge olma özelli indedir. TKGM kapsam nda yap lacak 

bu proje s ras nda KKTC Büyükelçilik bünyesinde Uzman-Mü avirlik yap s  kurulabilir, 

Türkiye ile KKTC aras nda kar l kl  ta nmaz edinimi çal malar  da yürütülerek di er 

ülkelerde kurulacak yap lar için eksik yönlerimiz belirlenebilir. Böylece daha büyük ülkelerde 

çal malar sa l kl  bir ekilde yürütülebilir. 

 KKTC Tapu ve Kadastro faaliyetleri kapsam nda 16/12/2011 tarihinde al nan 

Bakanl k Oluru ile Ba kanl m z taraf ndan yürütülen Kadastro Yenileme çal malar  

Kadastro Dairesi Ba kanl na devredilmi tir. Bu kapsamda Ba kanl m z taraf ndan sadece 

KKTC 1/5000 Ölçekli Say sal Ortofoto Harita Üretimi faaliyeti gerçekle tirilecektir. 

 KKTC yetkililerince daha önce yap lan görü meler esnas nda gerekli uçu  izinleri 

al nm , D  leri Bakanl , K br s Ba  Mü avirli i, KKTC yetkilileri konu hakk nda 

bilgilendirilmi tir. Ortofoto üretiminin TKMP projelerimizin ba lang ç tarihi olan May s 2012 

tarihinden önce yap labilmesi için gerekli tüm çal malar ba lat lm t r.  Özellikle KKTC 

yetkililerince hassas olan bölgelerin görüntü al mlar  için planlamalar ayr ca yap lm  ve 

onaya sunulmu tur.   

 Yüzey A  Projesi  

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü, 6083 say l  kurulu  ve görevleri hakk ndaki 

Kanun ve 3402 Say l  Kadastro Kanunu ile topografik kadastral harita üretmek, denetlemek 

ve ar ivlemekle görevlendirilmi tir. Kadastral ve topografik haritalar n üretilmesi için nirengi, 

havadan foto raf al m , havai nirengi, de erlendirme, karto rafya hizmetlerinde üretim, temel 

prensipleri tespit etmek ve koordinasyonu sa lamak Genel Müdürlü ün ana hizmetleri 

aras nda yer almaktad r. Üretilen bu haritalar ba ta kadastro olmak üzere, imar ve arazi 

düzenlenmesi, belediye teknik hizmetleri, yeralt  tesislerinin planlama, bak m ve onar mlar , 

vergi, kamula t rma, hazine ve kamu mallar n n belirlenmesi, yol, su, elektrik, baraj, 
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havaliman  ve benzerleri gibi her türlü mühendislik projelerinin, uygulamas nda altl k 

olu turmakta, sosyal, ekonomik faaliyetlerin alt yap s n  te kil etmektedir. 

Teknolojideki h zl  de i im ve geli meler, getirdi i olanaklar, kullan c  beklenti ve 

ihtiyaçlar n n de i mesi, harita üretim ve kullan m süreçlerinde de biçimsel ve fonksiyonel 

de i ikliklere neden olmu tur. Ülke ve toplum ihtiyaçlar  bak m ndan arazi ve yönetimi için 

bilgi sistemleri olu turulmas n n temelini harita ve kadastro bilgileri olu turmaktad r. Bu 

nedenle, proje kapsam nda, mevcut 9 adet dijital fotogrametrik sistem kullan larak; kadastro 

tesis, yenileme ve güncelle tirme çal malar  için say sal vektör harita ve ortofoto üretimine 

devam edilmektedir. 

Harita Dairesi Ba kanl , Uçu  i leri ile Foto raf laboratuar  ve Ço altma ubelerinin 

yeniden yap land r lmas , fotogrametrik harita üretiminde ilk verilerin toplanmas nda 

minimum emek, i gücü ve maliyetle maksimum faydan n sa lanabilmesi, do rudan say sal 

verilerin toplan p i lenebilmesi amaçlar  do rultusunda sat n al nan dijital hava kameras  

verilerinin, TÜB TAK 1007 Kamu Ar-Ge projeleri kapsam nda gerçekle tirilen ve harita 

üretiminde ölçme i lemleri GPS ile, nirengi ve poligon noktas na gerek kalmadan 24 saat ve 

ülke genelinde gerçek zamanda yap labilen Tusaga-Aktif (CORS) sisteminin, Ülkemizde 

birçok kamu kurumu taraf ndan harita ve harita bilgisi üretimi yap lmakta olup, kurumlar 

aras nda üretim koordinasyonunu sa lamak ve mükerrer harita ve harita bilgisi üretimini 

engellemek üzere geli tirilen Harita Bilgi Bankas n n (HBB), Ulusal düzeyde teknolojik 

geli melere de uygun co rafi bilgi sistemi altyap s n n kurulmas , Kamu kurum ve 

kurulu lar n n sorumlusu olduklar  co rafi bilgileri ortak altyap  üzerinden kullan c lara 

sunmalar , Co rafi verilerin tüm kullan c  kurumlar n ihtiyaçlar na cevap verecek ekilde 

içerik standartlar n n olu turulmas n  amaçlayan Co rafi Bilgi Sistemi Altyap s  Kurulumu 

Projesi (KYM 75)  ile olu acak portal n server ünitelerinin bir merkezde toplanmas , 

yönetilmesi ve i etilmesi amac  bir sistem merkezi olu turulmu tur. 

 Son y llarda vektör harita yerine Kadastro yenileme çal malar nda; Uygulama öncesi 

karar destek süreçlerinde, uygulama s ras nda kalite ve bütünlük kontrollerinde, uygulama 

sonras nda yenilemenin yasal boyutuna altl k olu turmak amac yla ortofoto harita üretimine 

geçilmi tir. 

 Kurumsal olarak veya özel sektör imkânlar  ile üretilen/üretilecek ortofotolar yukar da 

olu turuldu u belirtilen sistem merkezi üzerinden web map servisi olarak sunulmaktad r. Bu 
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uygulama, Türkiye Ulusal Co rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ‘nin temel harita alt klar n  (base 

map) olu turmaktad r. Proje için 2011 y l nda 97.298,87 TL harcama yap lm t r. 

 Harita Bilgi Bankas  Projesi  

 Ülkemizde birçok 

kamu kurumu taraf ndan 

harita ve harita bilgisi 

üretimi yap lmakta olup, 

kurumlar aras nda harita 

üretimi konusunda 

koordinasyonunu sa lamak ve mükerrer harita ve harita bilgisi üretimini engellemek üzere 

geli tirilmi tir.  

 Yasal düzenleme, sistem tasar m ve yap m a amalar  gerçekle tirilmi   olup, mevcut 

verilerin entegrasyonu devam etmektedir. nternet üzerinden tüm harita ve harita bilgisi üreten 

kurumlar n metaverilerini girmeleri için hizmete sunulmu tur.  

 Yaz l m   tamamlanan projenin web üzerinden metaveri bilgileri giri i ve sorgulamas , 

1/5000 ölçekli standart topo rafik pafta sorgulamas , yer kontrol noktalar na ait son nokta 

numaralar n n ve yakla k koordinat de erlerinin sorgulamas , yer kontrol noktalar n n yer 

belirleme analiz çal malar  yap labilmektedir.  

 Tüm kurumlar n metaverilerini girmeleri için resmi yaz  yaz lm  olup, Bölge ve 

Kadastro müdürlüklerimize i leri kontrol a amas nda metaverilerin de kontrol edilmesi için 

görevlendirmeler yap lm t r.  

 Tapu Faaliyetleri 

 Alo-Tapu-Kadastro Hatt  

 Hükümetimizin önem verdi i, vatanda  memnuniyeti ve hizmet kalitesinin 

art r lmas na yönelik olarak kurulan Alo-Tapu-Kadastro Hatt  uygulamas  geli tirilerek 

sürdürülmekte, böylece vatanda lar n her türlü dilek ve beklentilerine an nda cevap 

verilebilmektedir. (Ayr nt l  bilgi: www.tkgm.gov.tr.) 
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Tapu müdürlüklerinin 2011 y l  sonu itibariyle i lem sonuçlar  

TÜRK YE GENEL  TOPLAM LEM, DE ER VE HARÇ M KTARLARI            
(Türkler ve  Yabanc lar ve Yabanc lar Aras nda) 

lem Tan m  lem Say s  De er (TL) Harç (TL) 

01-Sat  1.966.260 115.000.487.157 3.640.843.067 

02-Ba  7.391 294.167.441 8.109.836 

03-ÖKBA 4.170 157.940.568 3.887.082 

04-Taksim 29.550 2.992.901.330 35.889.623 

05- ntikal 259.144 601.723.087 165.951 

06- potek ( ahsi) 150.625 130.634.288.595 2.865.180 

07- potek (Zirai) 157.128 26.807.539.767 1.116.424 

08-Konut pote i 159.633 73.976.410.072 18.902.318 

09- potek Terkini 

( ahsi) 
410.416 174.832.414.285 1.684.022 

10- potek Terkini 

(Zirai) 
60.000 4.643.464.484 199.758 

11-Cins Tashihi 34.174 232.330.906 1.563.851 

12-Di er Tashihler 73.909 139.147.866 3.379.790 

13-Kamula t rma 68.130 6.108.004.918 6.190.241 

14-Di er lemler 2.491.869 48.653.892.873 547.662.987 

15- mar Uygulamas  3.132 
  

TOPLAM 5.875.531 585.074.713.349 4.272.460.130 

Tablo 22: Y llar tibariyle lem say s  ve sa lanan Gelir 
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 Tefti  Faaliyetleri 

Tefti  Kurulu Ba kanl m z taraf ndan 

2011 y l nda  570 Tapu, 80 Kadastro 

Müdürlü ü olmak üzere 650 birim tefti  

edilmi tir.  Bunun d nda 2 Bölge Müdürlü ü, 

29 Tapu Müdürlü ü ve 1 Kadastro 

Müdürlü ünün özel denetimi gerçekle tirilmi  

ve sonuçland r lm t r. Ta ra Tefti  Program n 

gerçekle tirilmesi için Tefti  grubunda 42 

Ba müfetti ,  Müfetti  ve Müfetti  Yard mc s  

görevlendirilmi tir.  

2011 y l  genelinde 7.077 gün (yevmiye) 

merkez (Ankara) d  görevlendirme yap lm t r. 59 Müfetti le esas al nd nda, müfetti  

ba na ortalama 119 gün merkez d  görev gerçekle tirilmi tir. 

 

 

Grafik 8: Y llar tibariyle Tefti  Edilen Birim Say lar  
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YILLAR T BAR YLE  

TEFT LER SONUCU DÜZENLENEN RAPOR SAYILARI 

Düzenlenen Rapor 2007 2008 2009 2010 2011 

Cevapl  Rapor 259 373 216 560 610 

Genel Durum Raporu 66 389 38 678 650 

Ki isel Tan t m Raporu 2 1 3 8 9 

Basit Rapor 1150 1819 956 2875 2680 

Hizmet Sunumu ve  Ak  - 389 166 591 570 

TOPLAM 1477 2971 1379 4712 4519 

 

Tablo 23: Y llar tibariyle Tefti ler Sonucu Düzenlenen Rapor Say lar  

 

Grafik 9: 2011 y l nda düzenlenen Tefti  Raporlar  

 

 2011 y l  çal ma program na göre 17 Ba müfetti , Müfetti  inceleme soru turma 

grubunda görevlendirilmi tir. 
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  Tefti  Kurulu Ba kanl na 2011 Y l nda; 605 yak nma, ikâyet, inceleme talebi ve 

dilekçe intikal etmi tir. ikâyet dilekçeleri ve ihbarlar n 381’i isimli, 35’i isimsizdir. 

Tablo 24: Gelen Dilekçelerin Türleri 

Gelen Dilekçelerin ntikal Biçimleri 

ntikal Biçimi Adet 

Yaz l  - Vatanda  Dilekçesi 322 

Elektronik - B MER 28 

Elektronik - E-Posta 17 

Elektronik - TKGM Bilgi Edinme 18 

Elektronik - Bakanl k Bilgi Edinme 2 

Yaz l  - Resmi Yaz  212 

Alo Tapu Hatt  3 

Sözlü 1 

TOPLAM 605 

Tablo 25: Gelen Dilekçelerin ntikal Biçimleri 

Gelen Dilekçelerin Türleri 

Dilekçe Niteli i Ocak - Aral k 

ikâyet 399 

hbar 17 

Resmi Yaz  189 

TOPLAM 605 
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Yaz l  olarak intikal eden vatanda  dilekçelerinden 302’i imzal  20’si imzas zd r.  

         ntikal eden yak nma, ikâyet, inceleme talebi ve dilekçelerin 68’si yetkili mercii olan 

Valilik ve Kaymakaml klar na, 11’i Cumhuriyet Ba savc l na, 195’si Bölge Müdürlü üne 

gönderilmi  ve 331’i için ise Müfetti  görevlendirilmesi yap lm t r. 

Yak nma, ikâyet, nceleme Talebi Ve Dilekçelerin Konular na Göre Da l m  

ikâyet Türü Adet 

Menfaat Temini 64 

lemlerin Geciktirilmesi 41 

Kötü Muamele ve Davran  83 

Sahtecilik 42 

Mukteza Tayini ve Görü  Olu turulmas  Mali Sorumluluk 16 

Yap lan Tapu ve Kadastro lemleri 362 

L HKAB 7 

TOPLAM 611 

Tablo 26:Yak nma, ikâyet, nceleme Talebi Ve Dilekçelerin Konular na Göre Da l m  

Tefti  Kurulu Ba kanl na intikal eden dilekçe, ikayet, yak nma ve inceleme 

taleplerinin Bölge Müdürlüklerimize göre da l m  a a daki tabloda gösterilmektedir. 

 

Grafik 10: Y llar itibariyle Müfetti lerce yap lan inceleme, ön inceleme ve soru turma say lar  
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GELEN D LEKÇE, YAKINMA VE NCELEME TALEPLER N N                   

BÖLGE MÜDÜRLÜKLER NE GÖRE DA ILIMI 

Bölge Ad  Adet 

Ankara 79 
stanbul 97 

zmir 56 
Bursa 37 
Konya 8 

Antalya 27 
Diyarbak r 12 
Erzurum 22 
Trabzon 21 
Samsun 15 
Kayseri 14 
Hatay 46 

Gaziantep 22 
Edirne 15 

Van 9 
Elaz  13 

Eski ehir 23 
Denizli 19 

Kastamonu 12 
Sivas 17 
anl urfa 15 
Yozgat 17 
Merkez 9 
Toplam 605 

 

Tablo 27:Gelen dilekçe, yak nma ve inceleme taleplerinin bölge müdürlüklerine göre da l m  

2011 y l  içinde Tefti  Kurulu Ba kanl nca 331 ikâyet ve ihbar için Müfetti  

görevlendirilmesi yap lm t r. 40 dosya için ise Müfetti ler do rudan yetkili merciden onay 

alarak ön inceleme ba latm t r.  

2011 y l  içinde inceleme, ön inceleme ve soru turmalar için 331 Müfetti  

görevlendirilmesi yap lm t r. Son be  y l n kar la t rmas   ise a ag daki tabloda 

gösterilmektedir. 
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2011 YILINDA YAPILAN NCELEME, ÖN NCELEME VE SORU TURMA 
GÖREVLER  NET CES NDE DÜZENLENEN RAPORLAR 

Düzenlenen Rapor Adet 

3628 Rapor 2 

Basit Rapor 2 

Disiplin Soru turma Raporu 13 

Ek nceleme Raporu 2 

Genel Durum Raporu 10 

nceleme Raporu 167 

 Ak  Denetleme ve nceleme Raporu 1 

Ki isel Tan t m Raporu 19 

Ön nceleme Raporu 186 

Suç hbar Raporu 5 

Yaz  3 

TOPLAM 411 

Tablo 28: 2011 Y l nda Yap lan nceleme, Ön nceleme Ve Soru turma Görevleri Neticesinde 
Düzenlenen Raporlar 

 ç Denetim Faaliyetleri 

 Genel Müdürlü ümüzde 31.12.2006 tarihinden itibaren iç denetçi atamalar  yap lm  

ve 08.04.2008 tarihli Bakanl k Makam  Oluru ile ç Denetim Birimi Ba kanl  

olu turulmu tur. Ayr ca, iç denetim alan nda gerçekle tirilen yasal ve idari düzenlemeler esas 

al narak haz rlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ç Denetim Birimi Yönergesi ve ç 

Denetim Rehberi yürürlü e konmu tur. 

2011 y l  içinde iç denetim faaliyetleri kapsam nda;  

o Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi yenileme ve güncelleme  süreci, 

o Döner Sermaye i letme süreci,  
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o Tefti  hizmetleri süreci 

o Lisansl  harita ve kadastro bürolar n n i leyi i 

o Ön ba vuru, online Randevu, sms ve harç takip sistemi uygulamalar  

o Hizmet takip masas  uygulamalar   

o Kadastro müdürlükleri te kilat yap s  de i imi süreci 

sistem denetimleri gerçekle tirilmi tir. 

 Dan manl k faaliyetleri kapsam nda; 

o  Lisansl  harita kadastro mühendisleri ve büro komisyonu çal malar ,  

o yile tirme tak m  çal malar  

 kapsam nda dan manl k faaliyetleri ve komisyon çal malar  gerçekle tirilmi tir.  

nceleme ve ara t rma faaliyetleri kapsam nda; 

o Kadastro Müdürlükleri te kilat yap s  de i iminden kaynaklanan sorunlar ve çözümler 

o Ümraniye Hizmet Binas na li kin sorunlar ve al nmas  gereken önlemler 

 2012 y l nda Genel Müdürlü ümüz iç denetim kalite güvence ve geli tirme 

program n n yürürlü e konulmas  ve uygulanmas  hedeflenmektedir 

 Hukuki Faaliyetler 

 659 say l  KHK ile 6083 say l  Kanun ve di er mevzuattan kaynaklanan görev ve 

yetkileri çerçevesinde gerçekle tirilen hukuki faaliyetler: 

• Muhakemat Hizmeti: Hukuk Mü avirli imizce 2011 y l  içinde idarî yarg  

mercilerinde 650, adlî yarg  mercilerinde 840 dava olmak üzere toplam 1.490 adet yeni dava 

aç lm t r. 

 daremiz aleyhine idarî yarg  mercilerinde aç lan toplam 650 adet davadan, ilk derece 

mahkeme kararlar  kapsam nda 204 tanesi daremiz lehine, 61 tanesi daremiz aleyhine 
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sonuçlanm  olup, toplam 385 adet dava ilk derece mahkemesi olarak Dan tay ya da dare 

Mahkemelerinde devam etmektedir.  

 2011 y l nda adlî yarg  mercilerinde daremiz aleyhine aç lm  840 dava hakk nda ise 

mülga 4353 say l  Kanun uyar nca gere i yap lm t r. (659 say l  KHK’nin öngördü ü bir 

y ll k geçi  süreci devam etti inden, dosya devirleri yap l ncaya kadar uygulamaya ayn  

ekilde devam edilecektir.)  

 2007 y l ndan bu yana idarî yarg da daremiz 

aleyhine aç lan toplam 2.066 davadan 1.076 adeti daremiz 

lehine 361 âdeti idaremiz aleyhine sonuçlanm  olup, halen 

629 adet dava idare mahkemelerinde ve Dan tay’da devam 

etmektedir. Adlî yarg  mercilerinde daremiz aleyhine 

aç lm  3.579 dava hakk nda ise mülga 4353 say l  Kanun 

uyar nca gere i yap lm t r. 

• Hukuk Dan manl  Hizmeti: Kamu kurum ve kurulu lar ndan daremize intikal 

eden 34 adet Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasar s  hakk nda daremiz görü ü Hukuk 

Mü avirli imizce bildirilmi tir.  

• Mevzuat çal malar ; Genel Müdürlü ümüz te kilat ve görevlerini belirleyen 6083 

say l  Kanununun 2010 y l  aral k ay nda yürürlü e girmesini müteakip, 2011 y l nda bu 

Kanun ve ilgili di er mevzuat uyar nca ç kar lmas  gereken ikincil mevzuat çal malar na 

yönelik yo un çal malar gerçekle tirilmi tir.  

Bu kapsamda ç kar lan Bakanlar Kurulu Kararlar ; 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünde Kadro Kar l  Çal t r lacak Sözle meli Personel 

Hakk nda Hizmet Sözle mesi Esaslar n n Yürürlü e Konulmas na Dair Karar (28/04/2011 

tarihli ve 27981 say l  Resmi Gazete) 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün Merkez Te kilat nda 11 Adet ube Müdürlü ü 

Kurulmas  ve Mevcut ube Müdürlükleri le Yeni Kurulan ube Müdürlüklerinin 

Ba lant lar n n Düzenlenmesi, Ta ra Te kilat nda Yer Alan Bölge Müdürlüklerine Ba l  

Olarak 102 Adet ube Müdürlü ü Kurulmas  Hakk nda Karar (01/07/2011 tarihli ve 27981 

say l  Resmi Gazete) 
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Bu kapsamda ç kar lan Yönetmelikler; 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Fotogrametrik K ymetlendirme Aletleri Elemanlar n n 

Çal ma Yönetmeli inin Yürürlükten Kald r lmas na Dair Yönetmelik (27/02/2011 tarihli ve 

27506 say l  Resmi Gazete) 

-Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman 

Yard mc l  S nav, Atama, Görev ve 

Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda 

Yönetmelik (28/05/2011 tarihli ve 27947 

say l  Resmi Gazete) 

-Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki 

ve Çal ma Usul ve Esaslar  Hakk nda 

Yönetmelik (30/04/2011 tarihli ve 27920 

say l  Resmi Gazete) 

-Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanlar  

D nda Kay tl  Bulunan Ta nmazlarla lgili 

Tapu lemlerinin Yap lmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik (30/04/2011 

tarihli ve 27920 say l  Resmi Gazete) 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Sicil Amirleri Yönetmeli inin Yürürlükten 

Kald r lmas na li kin Yönetmelik (24/04/2011 tarihli ve 27914 say l  Resmi Gazete) 

-Tapu Müdürlüklerince Daire D nda Yap lacak Tapu lemlerinde Uyulacak Esaslar le Bu 

lemlerden Al nacak Tazminat n Memurlar Aras nda Da t m na li kin Yönetmelikte 

De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik (24/04/2011 tarihli ve 27914 say l  Resmi Gazete)  

 Ayr ca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Temsil Ödene i Ödenmesine li kin Usul 

ve Esaslar tasla  haz rlanm  olup ikincil mevzuat çal malar  2012 y l nda da devam 

edecektir. 
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 E itim Faaliyetleri 

 2011 y l nda  yap lan çal malar içinde yer alan Etik mevzuat  e itimleri sürekli hale 
getirilmi tir. 2012 y l  içerisinde Etik Mevzuat  e itimi almayan personelin kalmamas  
planlanmaktad r. 

 

 

 
2009 2010 2011 

Aday Memur 
Yeti tirme E itimleri 

493 444 585 

Yükselme E itimleri 0 0 1.129 

ntibak E itimleri 780 63 21 

Geli tirme E itimleri 1.489 680 8.453 

Bölge Müdürlüklerinde 
Düzenlenen E itimler 

3.134 5.094 4.995 

Bilgisayar ve 
Otomasyon E itimleri 

72 60 15 

TOPLAM 5.968 6.341 15.198 

Tablo 29: 2011 y l  e itim faaliyetleri 

Etik mevzuat  haricinde gerçekle tirilen di er e itim faaliyetleri ise;  

• Uzaktan yabanc  dil e itimi (e-learning) 2011 y l nda, 100 personelimizin uzaktan e itim 

yöntemi ile ba lad  pilot projemiz, 62 personelimizin sertifika almas  ile 

sonuçlanm t r.  Bu durumdan yola ç karak turist yo unlu unun fazla oldu u 

birimlerimiz ba ta olmak üzere ta raya yönelik yayg nla t rma çal malar  devam 

etmektedir.  

• Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu 2 y ll k ikinci ö retim 

bölümümün aç lmas  bu y l ö renci al m  yapm t r. Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro 

Yüksek Okulu bünyesinde 4 y ll k Emlak ve Emlak De erleme bölümü aç lm t r. 

• 2011 y l  içinde Müfetti ler taraf ndan Genel Müdürlük taraf ndan düzenlenen hizmet içi, 

aday memur e itim ve yeti tirme e itimlerinde, e itici olarak Kamu Görevlileri Etik 
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Davran  lkeleri, Yolsuzluk ve Suiistimaller ile Mücadele, Tapu ve Kadastro Mevzuat  

ve Sahteciliklerle Mücadele, nceleme, Ön nceleme ve Soru turma Mevzuat  ve 

Uygulamalar  ile Ceza Hukuku ve benzeri konulardaki e itimler verilmi tir.  

• Kurumumuzca, Sürekli Kurumsal Geli im Projesi (SKGP)’ nin Türkiye genelinde 

yayg nla t r lmas  amac yla olu turulan yürütücü tak mlara Antalya’da 5 gün süreli 

SKGP e itimi düzenlenmi tir. 

• TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsam nda 22 bölge müdürlü ü ve ba l  

10' ar müdürlük olmak üzere toplam 242 müdürlük personeli olarak 6350 ki iye e itim 

verilmi tir. 

• SKGP kapsam nda ç Tetkikçi E itimi, Ba  Tetkikçi E itimi ve E iticilerin E itimi 

tamamlanm t r. 

• Kurumumuz, 2010-2014 stratejik plan  gere i; Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl n n 

öncülü ünde E itim Dairesi Ba kanl  koordinasyonunda yürütülecek olan Sürekli 

Kurumsal Geli im Projesi (SKGP)' nin tüm Türkiye genelinde yayg nla t r lmas n  

planlam t r. Bu kapsamda 2011 y l nda 220 müdürlükte 3760 ki iye Kalite Yönetim 

Sistemi E itimi verilmi tir. 

 Kalite Çal malar  

Kurumumuz bünyesinde ISO 9001: 2008 “ Kalite Yönetim Sistemi” Belgelendirme 

çal malar  tamamlanm  olup Kurumumuz TSE’nin 19-22 Nisan 2010 tarihleri aras ndaki 

bütün birimlere yönelik yapt  denetimden sonra TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi almaya hak kazanm t r. Kurumumuz, 2010-2014 stratejik plan  gere i; 

Strateji Geli tirme Daire Ba kanl n n öncülü ünde Tapu ve kadastro E itim Müdürlü ünün 

koordinasyonunda yürütülecek olan Sürekli kurumsal Geli im Projesinin tüm Türkiye 

genelinde yayg nla t r lmas  planlanm t r. SKGP özel teknik artnamesi gere ince projenin 

yayg nla t r lmas  Genel Müdürlük merkez ve ta ra te kilat n n i  birli i ile yürütülerek 

Bölge Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlükte olu turulan çekirdek e itici kadro eliyle 

yürütülecek ve Kalite Müdürlü ünce takip edilecektir. 

SKGP kapsam nda Kurumumuzda SWOT Analizi yap lm ; olumlu olumsuz 

yönlerimiz ile kurumumuzun geli imine engel te kil edebilecek tehditler detayl  bir ekilde 

belirlenmi tir. 
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Kurumumuzun çal ma 

veriminin ve yönetim etkinli i ile 

sürekli kurumsal geli imin 

sa lanmas  amac yla ba lat lan 

Sürekli Kurumsal Geli im projesi 6 

a amal  olarak planlanm  ve 

gerçekle tirilmi tir. 2009 y l nda 

ba lat lan projenin 2010 y l  

6.A amas  ile Kurumumuz 

bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 

belgelendirme çal malar  

tamamlanm t r. Kurumumuz, TSE’ 

nin 13-14 Eylül 2011 tarihleri aras ndaki bütün birimlere yönelik yapt  denetimden sonra 

22 bölge müdürlü ü ve ba l  10' ar müdürlük olmak üzere toplam 242 müdürlük TS EN ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanm t r. 

 Kurumumuz Kalite Politikas ; 

1-Mülkiyet verilerinin bilgi sistemi ortam nda sunulmas ,  mülkiyet ile ilgili sorunlar n 

bitirilmesi,  devlete ve vatanda a ait gayrimenkullerin envanterinin elde edilmesi, vergi 

kay plar n n önlenmesi, düzenli kentle me sa lanmas , yat r m ortam n n iyile tirilmesi ve 

Türkiye’nin ulusal bilgi sisteminin (e-devlet) altl n n olu turulmas  sa lanacakt r. 

2-Hizmet verilen vatanda  ve kurulu lar n (payda ) memnuniyetini ön plana ç karan bir kalite 

yönetim sistemi anlay  ile hizmette kalite ve kalitede süreklilik sa lanacakt r. 

3-TS EN ISO 9001:2008 standard na göre kurulmu  olan kalite yönetimin de;  süreklili inin 

ve geli iminin sa lanmas , kalitenin ancak tak m çal mas  ile sürdürülebilece ine inanarak, 

birlikte çal lan tedarikçiler ve payda larla tak m ruhu ve ortak ak l yöntemi ile çal lacakt r. 

4-Kurum çal anlar na sa l kl  ve güvenli çal ma ortamlar  temin edilecek, e itim, ileti im ve 

motivasyon imkânlar  artt r larak kurumsal aidiyet duygular  peki tirilecektir. 

5-Her türlü kayna n etkili ve verimli ekilde kullan m  için gerekli tedbirler al nacak ve bu 

amaçla di er kurulu larla i birli i yap lacakt r. 
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6-Görev ve hizmetlerin gerçekle tirilmesinde yasal mevzuata, ulusal ve uluslararas  

standartlara uyulacakt r. 

7-Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimli in art r lmas  için bilimsel ve teknolojik 

geli meler takip edilerek, yeniliklerin kuruma zaman nda transferi sa lanacakt r. 

8-Kurumumuzca verilen kamu hizmetinde mesleki etik ilkelerine uygun davran lacakt r.  

9-Çevre bilincinin olu turulmas , korunmas  ve geli tirilmesi için kurumumuzca katk  

sa lanacakt r. 
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2. Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

 

Stratejik Amaç (1) Bilgi ve ileti im teknolojileri altyap s n  geli tirerek ülke 
genelinde yayg nla t rmak. 

Stratejik Hedef (1.1) 
2013 y l  sonuna kadar tamamlanmam  tapu ve kadastro 
birimlerinin ileti im altyap s n  tamamlayarak TAKB S 
kapsam nda i letime almak 

Performans Hedefi 
(1.1.1) 

Tamamlanmam  Tapu ve Kadastro birimlerinin ileti im 
altyap s n  tamamlayarak TAKB S kapsam nda i letime 
almak 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

TAKB S kapsam nda 
i letime al nan Tapu 

Müdürlü ü say s /y l/Adet 
220 208,00 -5,45 Hedefe 

Ula lamam  

TAKB S kapsam nda 
i letime al nan kadastro 

müdürlü ü say s /y l/Adet 
10 0,00 -100,00 Veri Elde 

Edilememi  

De erlendirme 

2011 y l n n 4 dönem döneminde 16 adet Tapu Müdürlü ü 
TAKB S kapsam nda i letime al nm t r. 2011 y l n n 4 dönem 
döneminde  TAKB S kapsam nda i letime al nan kadastro 
müdürlü ü yoktur. 
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Stratejik Amaç (1) Bilgi ve ileti im teknolojileri altyap s n  geli tirerek ülke 
genelinde yayg nla t rmak. 

Stratejik Hedef (1.2) Doküman Yönetim sistemi uygulamalar n  2011 y l  sonuna 
kadar ta ra birimlerine yayg nla t rmak 

Performans Hedefi 
(1.2.1) 

Doküman yönetim sistemi uygulamalar n  2011 y l  sonuna 
kadar ta ra birimlerine yayg nla t rmak 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Doküman yönetim 
sisteminin ta ra te kilat na 

yayg nla t rma 
oran /y l/Yüzde 

100 0,00 -100 Hedefe 
Ula lamam  

De erlendirme Henüz doküman yönetim sistemi ta ra te kilat na 
yayg nla t r lmam t r. 
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Stratejik Amaç (2) Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteli ini iyile tirerek mekânsal 
bilgi altyap s n n temelini olu turmak 

Stratejik Hedef (2.1) 2014 y l  sonuna kadar yenilenecek toplam 8.100.000 parselden kalan 
6.665.000 parseli tamamlamak 

Performans Hedefi (2.1.1) 2011 Y l  içerisinde 1.425.000 parseli yenilemek 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Teknik Mevzuat ve TKMP 
kapsam nda e itim verilen 
Bölge Müdürlü ü oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm  

halesi yap l p kontrol edilen 
parsel say s /y l 

 

1.425.000,00 745.680,00 -47,67 Hedefe 
Ula lamam  

TUSAGA-Aktiften 
Yararlanan Kullan c  

say s /Y l 
3.000,00 7.558,00 151,93 Hedefe Ula lm  

Say sal Fotogrametrik 
Harita/Ortofo üretimi 

Km²/y l 
70.000,00 28.362,00 -59,48 Hedefe 

Ula lamam  

Tapu Kadastro 
Modernizasyon Projesi 

kapsam nda yenilenecek 
parsel miktar /y l 

1.425.000,00 755.738,00 -46,97 Hedefe 
Ula lamam  

Kurumun kendi imkanlar yla 
yenilenecek parsel miktar  120.000,00 20.688,00 -82,76 Hedefe 

Ula lamam  

 

 

De erlendirme 

 

 

 

2011 3.çeyre inde 22 bölge müdürlü ünün yetki alan nda ve 22-A 
uygulamalar nda görev alan yakla k 600 personele e itim verilecektir. TKMP 
kapsam nda ihale planlama ve grupland rma çal malar  devam etmektedir.
y l n ikinci yar s nda gruplar halinde ihaleye ç k lmas  planlanmaktad r.
Kadastro Dairesi Ba kanl n n 19.10.2010 tarih ve 8320 say l  yazs s  ile tüm 
Bölge Müdürlüklerine Kadastro müdürlüklerinin kendi imkanlar  ile 
yapacaklar  çal malar n belirlenmesi, çal malara ba lan lmas  ve personel 
planlanmas n n yap lmas  hakk nda talimat verilmi tir. Kalibrasyon i lerini 
yürütecek personelin yolluk ve arazi tazminatlar  Kadastro Dai.B k. cari 
hesab ndan kar lanmaktad r. Kadastro Dai.B k'n n 24.03.2011 tarih ve 2797 
say l  yaz s  ile 2011 y l nda nternet üzerinden randevu al nma sistemi 
kurulmas  ve yayg nla t r lmas  talebi Bilgi Tek. Dai.B k'na 
iletilmi tir.23/08/2011 tarihinde ihaleye ç k lm  ve TKMP 5.Grup ihalelerinin 
teklif mektuplar  aç lm t r. 
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Performans Hedefi (2.1.2) 

Çe itli nedenlerle kadastrosu yap lmam  yerler ile mevzuat 
de i ikli i nedeniyle kadastro yap lmas  gere i do an alanlar n 
kadastrosunu yapmak ve yurt d ndan gelen kadastro taleplerini 
kar lamak. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Say sal Fotogrametrik 
Harita/Ortofo üretimi 

Km²/y l 
3.500,00 0,00 -100,00 Hedefe 

Ula lamam  

Çe itli nedenlerle tesis 
kadastrosu yap lmam  

yerlerde kadastrosu yap lan 
birim say s /y l 

200,00 250,00 25,00 Hedefe Ula lm  

Çe itli nedenlerle tesis 
kadastrosu yap lmam  

yerlerde kadastrosu 
yap lmas  planlanan parsel 

say s /y l 

100.000,00 90.060,00 -9,94 Hedefe 
Ula lamam  

Mevzuat de i ikli i 
nedeniyle do rudan 

kadastrosu yap lacak alan/y l 
50.000,00 101.742,00 103,48 Hedefe Ula lm  

Di er kamu kurum ve 
kurulu lar nca düzenlenerek 

gönderilen ve kontrolü 
yap lan tescile konu harita ve 

plan say s /y l 

20.000,00 27.500,00 37,50 Hedefe Ula lm  

Talebe ba l  gerçekle tirilen 
i lem say s  965.000,00 940.000,00 -2,59 Hedefe 

Ula lamam  

KKTC'de kadastral 
haritalar n yenilenmesi için 
yap lacak Tapu Kadastro 
Bilgi Sistemi Protokolü 

kapsam nda sisteme entegre 
edilen parsel say s /y l 

90.000,00 0,00 -100,00 Hedefe 
Ula lamam  

De erlendirme 

 

Mevzuat de i ikli i nedeniyle kadastrosu yap lacak alan/y l/yüzde göstergesi 
kapsam nda hale iptal edilmi  olup, yeniden ihale edilmesi planlanmaktad r.
KKTC de kadastral haritalar n yenilenmesi için yap lacak Tapu Kadastro Bilgi
Sistemi Protokolü kapsam nda sisteme entegre edilen parsel henüz yoktur. 
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Stratejik Amaç (2) Harita, tapu ve kadastro verilerinin niteli ini iyile tirerek 
mekânsal bilgi altyap s n n temelini olu turmak 

Stratejik Hedef (2.2) 2014 y l  sonuna kadar ülke genelinde Co rafi Bilgi Sistemleri 
Altyap s n  olu turmak 

Performans Hedefi 
(2.2.1) 

Ülke genelinde Co rafi Bilgi Sistemleri Altyap s n  olu turmak ve 
ilgili portal kurulumlar n  tamamlamak. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Say sal Fotogrametrik 
Harita/Ortofo üretimi 

Km²/y l 
70.000,00 28.362,00 -59,48 Hedefe 

Ula lamam  

Co rafi Bilgi Sistemleri 
ile ilgili portal kurulum 

oran /y l 
100,00 0,00 -100,00 Hedefe 

Ula lamam  

 

De erlendirme 
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Stratejik Amaç (3) Kurumsal kapasiteyi geli tirmek 

Stratejik Hedef (3.1) Her y l 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek 

Performans Hedefi 
(3.1.1) 

 

Her y l ulusal veya uluslararas  olmak üzere geni  kat l ml  bir 
kongre, panel veya seminer düzenlemek. 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Düzenlenen kongre, 
panel veya seminer 

say s  

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

0,00 

 

Hedefe ula lm  

De erlendirme Bu dönemde düzenlenen kongre, panel yada seminer olmam t r. 
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Stratejik Hedef (3.2) 2014 y l na kadar tüm kurum donan m altyap s n  en son teknolojiye uygun hale 
getirmek 

Performans Hedefi (3.2.1) Tüm kurum donan m altyap s n  en son teknolojiye uygun hale getirmek. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Temin edilen uçak say s /y l 1,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lamam

Temin edilen dijital hava 
kamera say s /y l 1,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lamam

Video konferans sistemi için 
fiziki altyap s  tamamlanan 

s n f say s /toplam s n f 
say s /y l 

25,00 25,00 0,00 Hedefe Ula lm  

Örnek müdürlük olarak 
belirlenen Bursa Bölge 

Müdürlü ü'nün fiziki alt 
yap s n n tamamlanma 

oran /y l 

35,00 35,00 0,00 Hedefe Ula lm  

Merkezi sistem 
yaz l mlar n n güncellenme 
ve donan mlar n yenilenme 

oran /y l 

50,00 30,00 -40,00 Hedefe Ula lamam

Ar iv malzemesinin 
restorasyonu için temin 
edilen alet ve makina 

say s /y l 

1,00 2,00 100,00 Hedefe Ula lm  

De erlendirme 

Bölge Müdürlü ü baz nda dü ünüldü ünde, Diyarbak r Bölge Müdürlü ü 
yeni hizmet binas  ile Hakkari Tapu ve Kadastro Müdürlükleri hizmet 
binalar n n yap m  için projeler haz rlan lm t r. Bursa Bölge Müdürlü ü 
hizmet binas  in aat  için ihale yap lm , sözle me imzalanm  ve y l n ilk 
çeyre inde temeli at lm t r. Y l n 2.çeyre inde temeli at lm t r. Su 
basman  k sm  bitirilmi tir. 3.çeyrekte 3 kat na kadar ç k lm t r. uan 
kaba in aat  bitmi  olup ince i çili i yap lmaktad r. 

2011 y l n n 4.çeyrekte merkezi sistem yaz l mlar n n güncellenme ve 
donan mlar n n  yenilenme oran  %15 oran ndad r. Her sene yap lan 
faaliyetle bu süreç devam ettirilmektedir. Kurumun imkanlar  ve 
ihtiyaçlar  dahilinde donan m ve yaz l m aç s ndan gerekli teminler 
yap lmaktad r. Belge restorasyonu için 1 adet laminasyon makinas  ve 1 
adet prezervasyon kalemi al nm t r. 
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Stratejik Amaç (3) Kurumsal kapasiteyi geli tirmek 

Stratejik Hedef (3.3) 
Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun art r lmas  ile etik kültür, etik de er 
ve ilkelerinin geli tirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtd  e itim ve dan manl k 
hizmetleri almak 

Performans Hedefi (3.3.1) Yurtiçi ve yurtd  toplant  ve e itimlere kat lan personel oran n  her y l %10 
art rmak 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Merkez ve ta ra te kilat  
personeline yönelik bireysel 

geli im e itimlerinin 
tamam n n e itim kurulu 

karar  al nmas ndan itibaren 
1 y l içinde gerçekle me 

oran  

100,00 118,00 18,00 Hedefe Ula lm  

Genel Müdürlük üst ve orta 
düzey yöneticileri, bölge 

müdürleri, tapu ve kadastro 
müdürlerine yönelik olarak 

düzenlenen yönetici 
geli tirme e itimi say s /y l 

1,00 2,00 100,00 Hedefe Ula lm  

Osmanl ca e itimi verilen 
merkez ve ta ra te kilat  

personeli say s /y l 
80,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lamam

Mesleki, teknik ve yurtd  
e itimlere kat lan personel 

oran /y l 
15,00 29,00 93,33 Hedefe Ula lm  

Yabanc  dil e itimi alan 
personel say s /y l 9,00 19,00 111,11 Hedefe Ula lm  

Yolsuzluk ve sahtecilik ile 
mücadele kapsam nda 

merkez ve ta ra birimlerini 
bilgilendirmek amac yla 

düzenlenen seminer 
say s /y l 

5,00 173,00 3.360,00 Hedefe Ula lm  

ç denetim program nda yer 
alacak denetim, inceleme, 

ara t rma ve e itim 
faaliyetlerinin 

gerçekle tirilme oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm  

Bireysel geli im, personel 
mevzuat  ve veri giri leri 

e itimi verilen bölge 
müdürlü ü oran /y l 

25,00 113,00 352,00 Hedefe Ula lm  
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Performans Hedefi 
(3.3.2) 

Sürekli Kurumsal Geli im Projesini Bölge Müdürlükleri ve ba l  Tapu / 
Kadastro Müdürlüklerine yayg nla t rmak. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Sürekli Kurumsal Geli im 
Projesi yayg nla t r lan 
bölge, tapu ve kadastro 

müdürlü ü say s /y l 

242,00 242,00 0,0 Hedefe Ula lm  

De erlendirme 31.01-04.02/2012 tarihinde Antalya ilinde seminer düzenlenmi tir. 

 

 

Stratejik Amaç (3) Kurumsal kapasiteyi geli tirmek 

Stratejik Hedef (3.4) Çal an memnuniyeti ve motivasyonunu art rmak 

Performans Hedefi 
(3.4.1) 

Tüm kurum çal an memnuniyet oran n  her y l %5 oran nda 
art rmak. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi 

Hedefin 
Sapma 

Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Takdirname, plaket, maa  
veya hizmet ödülü  alan 

personel oran /y l 
2,00 0,08 -96,00 Hedefe Ula lamam  

Çal an memnuniyeti 
anketi kapsam nda verilen 
cevaplar n olumlu yönde 
bir önceki y la göre art  

oran /y l 

4,00 2,00 -50,00 Hedefe Ula lamam  

Fiziki artlar  iyile tirilen 
ofis (büro) oran /y l 10,00 10,00 0,00 Hedefe Ula lm  

Elektronik ortama 
aktar larak web üzerinden 
sunulacak personel özlük 

dosyas  oran / y l 

25,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lamam  

De erlendirme 

Hizmet veren personelin fiziki ortamlar n n iyile tirilmesi kapsam nda merkez ve 
ta ra te kilat nda tapu ve kadastro müdürlüklerinin fiziki altyap lar n n 
iyile tirilmesi bütçe imkanlar  dahilinde yap lm t r. Özlük dosyalar n n web 
üzerinden sunulma projesi ihale yöntemiyle yap lmas  dü ünülü tür.6083 say l  
yasa ile yap lanma çal malar  tamamlanm  ve ihale yönteminden vazgeçilerek, 
yaz l m ve donan m konusunda Bilgi Teknolojileri Dairesi Ba kanl n n 
yard m yla tarama i ine karar verilmi tir. 
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Stratejik Amaç (3) Kurumsal kapasiteyi geli tirmek 

Stratejik Hedef (3.5) Merkez ve ta ra te kilat n n mevcut fiziki yap s n  iyile tirmek 

Performans Hedefi 
(3.5.1) Merkez ve ta ra te kilat n n mevcut fiziki yap s n  iyile tirmek. 

Performans 
Göstergesi Hedef Y lsonu 

Gerçekle mesi Hedefin Sapma Oran (%) 
Hedefe 
Ula ma 
Derecesi 

yile tirme yap lan 
ta ra hizmet binas  

oran  / y l 
20,00 24,00 20,00 Hedefe 

Ula lmam

yile tirme yap lan 
merkez hizmet binas  

oran  / y l 
25,00 25,00 0,00 Hedefe 

Ula lm  

yile tirme yap lan 
lojman oran  / y l 20,00 20,00 0,00 Hedefe 

Ula lm  

Yeni yap lan hizmet 
binalar  oran  /y l 20,00 20,00 0,00 Hedefe 

Ula lm  

De erlendirme 

Bu dönem içerisinde ta ra hizmet binalar nda 98 Tapu Müdürlü ü, 
28 Kadastro Hizmet binas ,  Bölge Müdürlükleri , Harita Dairesi 
Ba kanl , nsan Kaynaklar  daire ba kanl  ve Genel Müdürlük 
hizmet binas  fiziki alt yap  iyile tirmeleri yap lm t r. 

Bu dönem içerisinde Ar iv Dairesi Ba kal n n rögarlar  
yenilenmi  , ana hizmet binas n n güvenlik kulübeleri y k l p 
standartlara uygun olarak yenisi yap lm , E itim tesisleri hizmet 
binas  A blok tadilat  yap lm t r. 

Y l n 4.çeyre inde Keçiören Kalaba lojmanlar  k smi tadilat i leri 
yap lm , Ho dere caddesinde bulunan lojmanlarda ise  çat  aktar m  
ve içten s  yal t m  i leri yap lm t r. 

Diyarbak r Bölge Müdürlü ü yeni hizmet binas  ile Hakkari Tapu 
ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binalar n n yap m  için projeler 
haz rlanm t r. Mu la , Bolu , Ordu , Erdemli , Sincan ve Etimesgut 
hizmet binalar n n yap m na ba lanm t r. 
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Stratejik Amaç (4) 

 

 

Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

 

Stratejik Hedef (4.1) Mü teri memnuniyet oran n  bir önceki y la göre %2 art rmak 

Performans Hedefi 
(4.1.1) Mü teri memnuniyet oran n  bir önceki y la göre %2 art rmak.

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Bölge müdürlüklerine 
ba l  kadastro 

müdürlüklerinde ve özel 
sektörde kullan lan 
elektronik aletlerin 
kalibrasyonunun 

tamamlanma oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm

Gerçek ve tüzel 
ki ilerce talep edilen 
paftalar n kar lanma 

oran /y l 

100,00 200,00 100,00 Hedefe Ula lm

Anket sonras  mü teri 
memnuniyeti art  

oran /y l 
5,00 0,00 -100,00 Hedefe 

Ula lmam  

Hizmet kalitesi ve 
etkinli ini artt rmak 
üzere LCD izleme 
monitörü kurulan 

müdürlük say s /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm

Uygulamaya yönelik 
mevzuat çal malar n n 
tamamlanma oran /y l 

100,00 200,00 100,00 Hedefe Ula lm

Kar l l k çerçevesinde 
yabanc  ülkelerde 

ya ayan 
vatanda lar m z n 

mülkiyet sorununun 
çözüm oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm
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Kar l kl l k esas na 
göre ülkemizdeki 

yabanc lar n mülkiyet 
i lerinin çözüme 

kavu turulma oran /y l 

 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm

Gerçek ve tüzel ki ilerin 
yenileme veya teknik 

mevzuat ile ilgili gelen 
taleplerin kar lanma 

oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm

Havadan Görüntü al m  
taleplerinin kar lanma 

oran /y l 
100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm

Güvenlik kamera 
sistemi kurulan 

müdürlük say s /y l 

 

150,00 364,00 142,67 Hedefe Ula lm

De erlendirme 

Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeli inin gere i 
2 y lda bir yap lmaktad r. Gerçek ve Tüzel ki ilerce talep edilen 323 
adet pafta talebi kar lanm t r.2011 y l n n 4. döneminde 20 birime 
lcd ekran tak lm  olup, proje devam etmektedir. Bu dönem 
içerisinde 1 adet genel talimat ç kar lm t r. 2011 y l  4.dönem 
içerisinde kar l kl l k çerçevesinde yabanc  ülkelerde ya ayan 
vatanda lar m z n mülkiyet sorununun çözüme kavu turulma 
oran /y l %100 olarak gerçekle tirilmi tir.2011 y l nda toplam 364 
birime güvenlik kameras  kurulmu tur. 
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Stratejik Amaç (4) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.2) Elektronik ortamda hizmet sunumunu art rmak 

Performans Hedefi 
(4.2.1) 

Elektronik ortamda sunulmas  planlanan hizmetlere ili kin 
çal malar  tamamlayarak i lemlerini bu hizmetlerin web 
üzerinden sunulmas n  sa lamak. 

Performans 
Göstergesi Hedef Y lsonu 

Gerçekle mesi 
Hedefin Sapma 

Oran (%) 
Hedefe Ula ma 

Derecesi 

darenin taraf oldu u 
davalarla ilgili 

mahkeme kararlar n n 
web sitesinde 

yay nlanma oran /y l 

20,00 20,00 0,00 Hedefe Ula lm  

nternet üzerinden 
randevu alma sistemi 

kurulan kadastro 
müdürlü ü say s /y l 

128,00 0,00 -100,00 Hedefe 
Ula lmam  

nternet üzerinden 
randevu alma 

sisteminin 
yayg nla t r lma 

oran /y l 

5,00 35,00 600,00 Hedefe Ula lm  

Elektronik ortama 
aktar lan mevcut pafta 
ve teknik belge oran / 

y l 

25,00 25,00 0,00 Hedefe Ula lm  

Ortofoto/hava 
foto raflar n n web 
üzerinden sunulma 

oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe Ula lm  

De erlendirme 

Mü avirlikçe verilen görü ler s n fland r lm  ve yeniden düzenlenmi tir. 
Ayr ca kurum mevzuat na internet sayfas nda yer verilerek, kullan c lar n 
ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere daha kolay ula abilmeleri 
yönünde yeni bir düzenleme yap lm t r. Bu nedenlerle, Mahkeme 
kararlar n n web sitesinde yay nlanma oran /y l göstergesi 2011 y l n n 4. 
dönemi için  hedefe ula lm t r.2011 y l n n 4.dönemi için 10 müdürlük 
online randevu sistemine geçmi tir. Bu oran %16 d r. Bu kapsamda daha 
geni  kapsaml  portal kurulmas  çal malar  devam etmektedir. Bugüne 
kadar mevcut imkanlar oran nda harçlar n, TC kimlik numaras  olan 
maliklerin gayrimenkul sorgulamalar n n yap lmas  faaliyetleri 
gerçekle tirilmi tir. Elektronik ortama aktar lan mevcut pafta ve teknik 
belge oran   %5 oran nda gerçekle mi tir. 
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Stratejik Amaç (4) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.3) 2014 y l  sonuna kadar merkez ve ta ra ar ivini iyile tirmek 

Performans Hedefi (4.3.1)
Bölge, tapu ve kadastro müdürlüklerinin ar ivlerini her y l %10 oran nda 
standartlara uygun hale getirmek, ar iv belgelerini iyile tirmek ve envanter 
çal malar n  tamamlamak. 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu Gerçekle mesi Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Ar ivlerinin fiziki artlar  
iyile tirilen Kadastro 
efli i, Tapu Müdürlü ü 

ve Kadastro Müdürlü ü 
oran /y l 

10,00 13,00 30,00 Hedefe Ula lm  

Ar iv standartlar  
konusunda bilgilendirilen 
merkez, bölge, kadastro ve 

tapu müdürlü ü say s  

10,00 4,50 -55,00 Hedefe Ula lmam  

Onar m ve restorasyonu 
tamamlanm  belge oran  1,00 0,25 -75,00 Hedefe Ula lmam  

Restorasyon ünitesi 
kurulacak bölge müdürlü ü 

say s  
1,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lmam  

Envanter çal mas  
tamamlanm  Osmanl ca 

ar iv belgesi oran  
15,00 70,00 366,67 Hedefe Ula lm  

Y pranm  ar iv 
belgelerinin onar m, 

ciltleme ve restorasyonu 
için cilt ve tamir ünitesi 

kurulan bölge müdürlü ü 
say s /toplam bölge 
müdürlü ü say s  

1,00 0,00 -100,00 

Hedefe Ula lmam  

 

 

Dijital ar ivleme çal mas  
yap lan TSM/Kadastro 
Müdürlü ü say s /y l 

1,00 0,00 -100,00 Hedefe Ula lmam  

De erlendirme 

Bu dönem içinde 237 müdürlü e gidilmi ,231 müdürlü ün ke if dosyalar  
haz rlanarak merkeze gönderilmi , 27müdürlü ün ise muayene ve kabulü yap lm t r. 
Ar iv genelgesi çal malar  devam etmektedir.223 adet belgenin restorasyonu 
tamamlanm t r. stanbul, Edirne, Kastamonu ve Bölge Müdürlüklerinde ayr nt l  
envanter çal malar  yap lm t r. Dijital ar ivleme çal malar , TAKB S III 
kapsam nda yap lmas  öngörülmektedir. 
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Stratejik Amaç (4) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.4) 2014 y l  sonuna kadar denetim, inceleme ve soru turma 
faaliyetlerinin kapsam n  geni letmek 

Performans Hedefi 
(4.4.1) 

Denetimde verimlili in ve etkinlili in art r lmas  için y ll k tefti  
programlar  ile tahkikler (ön inceleme, inceleme ve soru turma) 
ve özel denetimlerin performans n  her y l toplamda bir önceki 
y la göre %3 oran nda art rmak. 

Performans 
Göstergesi Hedef Y lsonu 

Gerçekle mesi
Hedefin Sapma 

Oran (%) 
Hedefe Ula ma 

Derecesi 

Ülke genelindeki tüm 
tapu ve kadastro 

müdürlükleri ve bölge 
müdürlüklerini 
genelinde y ll k 

denetimi yap lan birim 
oran / y l 

20,00 

 

650,00 

 

3.150,00 Hedefe 
Ula lm  

Vatanda  ikayetlerini 
azaltmak için 

gerçekle tirilen özel 
denetim faaliyetleri 

say s n n bir önceki y la 
göre art  oran  

3,00 3,10 3,33 Hedefe 
Ula lm  

nceleme ve soru turma 
gerektiren ikayetlerin 

müfetti lerce 
gerçekle me oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe 
Ula lm  

De erlendirme 
2011 y l  programl  tefti ler 650 olarak planlanm t r. Bu 
gerçekle me düzeyi %20 lik hedefin çok üzerindedir. Denetimde , 
hedef do rultusunda s f r sapma ile i lemlere devam edilmektedir. 
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Stratejik Amaç (4) Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini art rmak ve iyile tirmek 

Stratejik Hedef (4.5) Lisansl  bürolar n hizmetlerinde kalite devaml l n  sa latmak 

Performans Hedefi 
(4.5.1) 

Lisansl  bürolara yönelik gerekli denetim ve e itim 
faaliyetlerini gerçekle tirerek hizmet kalitesinin her y l %1 
oran nda art r lmas n  sa latmak 

Performans Göstergesi Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Kadastro teknik 
hizmetleri ile tapu ve 

kadastro mevzuat  
konular nda e itim 

verilecek lisansl  büro 
personeli say s  /y l 

 

1.000,00 0,00 -100,00 Hedefe 
Ula lmam  

Denetlenecek lisansl  
büro say s  /y l 

 

50,00 80,00 60,00 Hedefe 
Ula lm  

De erlendirme 

Lisansl  mühendisler tebligat n geç yap lmas , ula ma sürelerinin 
farkl  olmas  sebebiyle son çal maya ba lama sürelerinin farkl  
olmas ,Ankara 9. dare mahkemesinin 2010/309 esas na kayden 
aç lan davada al nan yürütmeyi durdurma karar  gere i, Genel 
Müdürlük taraf ndan e itim verilememi  olup, lisansl  mühendislere 
ilgili müdürlükler taraf ndan bir hafta süreli uygulamal  e itimler 
verilmi tir. 4.çeyrekte 4 adet lisansl  büro denetlenmi tir.2011 y l  
hedefi 50 olup ,denetim 80 büro say s na ula m  ve hedefin 
üzerinde gerçekle me olmu tur. 
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Stratejik Amaç (5) Kurumu yeniden yap land rmak 

Stratejik Hedef (5.1) 2014 y l  sonuna kadar ta ra te kilat nda birle tirme veya bölünme 
i lemlerini yapmak 

Performans Hedefi 
(5.1.1) 

2011 y l  sonuna kadar ta ra te kilat  kadastro müdürlüklerinin 
%30'unun birle tirme veya bölme i lemlerini  tamamlamak. 

Performans 
Göstergesi Hedef Y lsonu 

Gerçekle mesi
Hedefin Sapma 

Oran (%) 
Hedefe Ula ma 

Derecesi 

 

 
    

     

De erlendirme Bu hedef gerçekle mi tir. 

 

 

Stratejik Amaç (5) Kurumu yeniden yap land rmak 

Stratejik Hedef (5.2) Te kilat Yasas 'n n de i mesi kapsam nda mevcut mevzuat  2011 
y l na kadar düzenlemek 

Performans Hedefi 
(5.2.1) 

Te kilat Yasas 'n n de i mesi kapsam nda mevcut mevzuat  
düzenlemek. 

 

Performans 
Göstergesi 

 

Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

Yeni Te kilat Kanunu 
ve ikincil mevzuat 

çal malar n 
tamamlanma oran /y l 

100,00 100,00 0,00 Hedefe 
Ula lm  

De erlendirme 

Kurumu yeniden yap land rmak amac  kapsam ndaki, 'Yeni Te kilat 
Kanunu ve kincil Mevzuat Çal malar n n tamamlanma oran ' %50 
gerçekle mi tir.2011 y l  Temmuz ay  itibariyle 1 adet yönetmelik 
Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Genel Müdürlük 
bünyesinde 11, ta rada ise 102 adet ube müdürlü ü kurulmas  
çal mas  tamamlanm t r. 4 dönem Performans Göstergesi 
kar lanma oran  %100 tir. 
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Stratejik Amaç (5) Kurumu yeniden yap land rmak 

Stratejik Hedef (5.3) Yurtd  ili kilerini geli tirmek amac yla e de er kurumlarla i birli i 
yapmak 

 

Performans Hedefi 
(5.2.1) 

 

Yurtd  ili kilerini geli tirmek amac yla e de er kurumlarla 
toplam 3 adet i birli i gerçekle tirmek. 

 

 

Performans Göstergesi 

 

Hedef Y lsonu 
Gerçekle mesi

Hedefin Sapma 
Oran (%) 

Hedefe Ula ma 
Derecesi 

birli i yap lan yurtd  
kurum/ülke say s /y l 1,00 2,00 100,00 Hedefe 

Ula lmam  

Yurt d ndan kabul 
edilen ö renci say s  1,00 1,00 0,00 Hedefe 

Ula lm  

De erlendirme 

 

KKTC ile kadastro yenileme çal malar  ve Senegal ile kadastro 
i birli i çal malar  yap lm t r. Ayr ca Azerbaycan ve Suriye ile 
i birli i protokolleri çerçevesinde çal malar yürütülmektedir. 

 

 

Tablo 30: Performans Sonuçlar  Tablosu 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi     

Performans esasl  bütçeleme, kaynaklar n idarenin amaç ve hedefleri do rultusunda 

tahsisini ve etkili ekonomik ve verimli kullan lmas n  sa layan, y l içerisinde performans 

ölçümü yaparak ula lmak istenen hedeflere ula l p ula lmad n  izleme ve de erlendirme 

yöntemi ile raporlayan, elde edilen sonuçlar  göre hedeflerin revize edilmesini gerektiren, 

idarenin fark ndal n  artt rarak kurumsal kültürün yerle mesini sa layan bir sistemdir.  

Bu sistemin hayata geçirilmesi amac yla Genel Müdürlü ümüz 2011 y l  için 

Performans Esasl  Bütçesini haz rlam  ve uygulam t r. 2011 y l  Genel Müdürlü ümüz 

Performans Esasl  Bütçesinde tüm birimlerimiz Stratejik Planda yer alan amaçlarla 

ili kilendirilmi  olup, birim performans hedefleri olu turularak, performans göstergeleri 

belirlenmi tir. Performans Esasl  Bütçemizde toplam 73 adet performans göstergesi yer 

alm t r. Y l içerisinde izlemeye tabi tutulan bu göstergeler 2011 y l  Faaliyet Raporunun 

gere i olarak de erlendirilmi tir. 

4. Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi 

Performans bilgi sistemi idarelerin performans n  ölçmek üzere bilginin düzenli olarak 

toplanmas , analiz edilmesi, de erlendirilmesi ve raporlanmas na yönelik kurulan sistemdir. 

Performans bilgi sistemi, idarenin yönetim sisteminin bir parças  olarak yöneticilerin 

karar almas na katk  sa lar. Ayr ca idarenin performans n n ölçülmesini sa larken çal anlar n 

ise idare performans na kendi katk lar n  görmelerine imkân tan r.  Bu sistem dinamik bir yap  

gösterdi inden, de i en ko ullara ve ihtiyaçlara ba l  olarak sürekli gözden geçirilmeli ve 

de i tirilmelidir. 

Performans bilgi sistemi, bir idari yap  olmay p, idarenin tüm birimlerince üretilen 

bilgilerin sistematik bir ekilde bir araya getirilmesi ve ilgili taraflara sunulmas d r. 

Performans bilgi sistemi; 

• Sistematik bir süreçtir: Belirli aral klarla, önceden belirlenen yöntem ve standartlara 

dayan larak düzenli bir ekilde yerine getirilir. 

• Veri yönetiminin tüm yönlerini içerir: Veri ihtiyaçlar n n tan mlanmas  ve veri toplama 

araçlar n n tasarlanmas ndan veri yönetimi, analiz edilmesi ve belirli aral klarla 

raporlanmas na kadar tüm süreci içerir. 
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• Kurum faaliyetlerinin tüm yönlerini içerir: Kullanan kaynaklardan, üretilen ürün ve 

hizmetlere ve kullan c lar n ürün ve hizmetlerden sa lad  k sa ve uzun dönemli 

faydalara kadar idare faaliyetlerinin tüm yönlerini izleyecek ekilde olu turulur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Performans Bilgi Sisteminin kurulmas  amac yla 

ön haz rl k çal malar  sürdürülmekte olup, Performans Bilgi Sistemi kuruldu u zaman Genel 

Müdürlük Performans Göstergelerinin de erlendirilmesi yap labilecek ve sonuçlar üst 

yönetime periyodik olarak sunulma imkân  sa lanabilecektir. 

IV - KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N 

DE ERLEND R LMES  

A- Üstünlüklerimiz 

• Tapu ve Kadastro hizmetlerinin tek bir Genel Müdürlük alt nda yürütülmekte olmas . 

• Devletin en büyük gelir getiren kurulu lar ndan biri olmas . 

• leriye yönelik teknoloji a rl kl  projelerinin olmas . 

• Tapu sicil i lemlerinde devlet güvencesi olan güvenilir bir kurum olmas . 

• Hizmetlerin ifa sürecinde güçlü bir denetim mekanizmas na sahip olunmas . 

• Gayrimenkulle ili kili tüm yat r m projelerinin temel altl n  tapu ve kadastro 

verilerinin olu turmas . 

• Konusunda deneyimli, uzman ve özverili personellere sahip olmas . 

• Tarihe k tutan güçlü bir ar ive sahip olmas . 

• E-devlet projelerinin temelini olu turan TAKB S, CORS, TUCBS gibi önemli 

projelerin olmas . 

• Ülke genelinde hizmet veren güçlü bir ta ra te kilat na sahip olmas . 

• Gayrimenkulün bir yat r m arac  olarak ön plana ç kmas . 

• AB uyum müzakerelerinin ba lam  olmas  ve bu sürecin gerektirdi i düzenlemeler. 
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• Bilgi teknolojilerinin yayg n kullan m  ile bilgi payla m n n artmas ; mekana 

ba l l n azalmas  

• Uydu ve mobil teknolojilerin geli mesi ve mesafeye ba l  kal nmaks z n konumsal 

veri toplanabilecek olmas  

• Kamu kurumlar n n tümünde veri taban na dayal  yönetim bilgi sisteminin 

yayg nla mas  ve e-devlet projesine dönü üm. 

• Gayrimenkulün mülkiyete yönelik bilgilerinin yan nda ekonomik de er bilgisine 

duyulan ihtiyac n artmas . 

• Hizmet sektörünün büyümesi ile tapu ve kadastro bilgilerine duyulan ihtiyac n artmas  

ve toplumun bilinçlenmesi. 

B- Zay fl klar m z 

• Kurumun mali ve özerk bir yap ya sahip olmamas . 

• Tapu ve Kadastro hizmetlerinde i lem hacmi ve çe itlili inin çok fazla olmas na 

ra men nitelikli ve deneyimli personel say s n n yetersiz olmas . 

• Tapu ve Kadastro i lemlerini ilgilendiren mevzuat n çok geni  ve karma k olmas . 

• Ülke genelinde otomasyona tam olarak geçilememesi. 

• Fiziki çal ma ko ullar n n yetersiz olu u. 

• Etkin bir insan kaynaklar  yönetimine geçilmemesi. 

• Kamuoyuna akseden münferit olaylar n kurum geneliyle özde le tirerek kurum 

imaj n n zedelenmesi. 

• Tapu Kadastro hizmetlerinin kamuoyuna yeterince anlat lamamas . 

• Güçlü bir kurumsal kimli in ve kültürün olu mamas . 

• Kurumun tan t m ndaki etkinli in yeterince sa lanamamas . 

• Giderek zay flayan aidiyet duygusu. 
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• Maa  d nda personele sunulacak sosyal imkan bulunmamas .  

• Mesleki eleman yeti tirecek okullar n yetersizli i. 

• Bili im teknolojilerinde yaz l m ve sistem yönetimi aç s ndan firmalara sürekli 

ba ml l k duyulmas . 

• IT kullan m n n yayg nla mas yla ortaya ç kan riskler. 

• Deprem vb. do al afetler. 

• Etkili bir ulusal arazi yönetimi politikas n n olmamas . 

• Sektöre yönelik bencil ve popülist yakla mlar. 

• Kurumsal yasal altyap  eksiklikleri. 

C- De erlendirme 

 Genel Müdürlü ümüz faaliyetleri çerçevesinde temel prensibimiz, güçlü alanlar n daha 

iyi de erlendirilmesi, zay f alanlar n üzerine gidilerek ortadan kald r lmas , f rsatlar n gerekli 

çal malar yap lmak suretiyle de erlendirilmesi ve tehditlerin stratejik yakla mlarla bertaraf 

edilmesidir. 

 Merkez ve ta ra te kilat nda çal an personelin % 54’ü Genel dare Hizmetleri 

S n f nda, % 30’u Teknik Hizmetler S n f nda, % 3’ü Yard mc  Hizmetler S n f nda,% 13’ i 

ise bu s n flara girmeyen (sözle meli personel, geçici personel ve geçici i çi kadrosunda 

bulunan) personelden olu maktad r.  

 Di er taraftan personelin e itim durumu % 1’i yüksek lisans, % 33’ i lisans, %28’i ön 
lisans ve  %38’  ise lise ve alt  mezuniyetlerden olu maktad r. Mevcut istihdam durumu ile 
e itim durumu de erlendirildi inde Genel Müdürlü ümüzün asli ve sürekli fonksiyonlar n  
daha iyi yürütmek üzere asgari meslekle ilgili yüksekokul mezunu personel ile fakülte 
mezunu olan mesleki kariyer uzman  personele dönü türülmesine yönelik mevzuat çal malar  
tamamlanm  olup 2011 y l  içerisinde istihdam na ba lanm  ve Tapu Ve Kadastro Uzman ve 
Uzman Yard mc lar  göreve ba lam lard r. 
 Genel Müdürlü ümüz 2011 y l  idare faaliyet raporu haz rlan rken effafl k ön planda 

tutulmu  ve Genel Müdürlük hakk nda tüm bilgiler ayr nt lar yla verilmeye çal lm t r. 
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V – ÖNER  VE TEDB RLER 

Kurumumuz aç s ndan bir nevi durum analizi niteli i ta makla birlikte gelece e 

yönelik planlarda bir altyap  olma niteli indeki bu faaliyet raporu gerçekle tirilmesi planlanan 

projelerin hayata geçirilmesinde planl  hareket etmenin temel ta lar n  olu turmas  aç s ndan 

önemlidir.  

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü hizmetlerinin daha etkin bir ekilde sunulabilmesi 

için personelin bilgi ve donan m n n art r lmas  amac yla hizmet içi e itimlere daha çok 

zaman ve kaynak ayr lmal  ve bu e itimler çe itlendirilmelidir. 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün karar ve i lem süreçlerinin sa l kl  ve h zl  bir 

ekilde i lemesi amac yla risk yönetimi, süreç yönetimi ve kalite yönetimi sistemlerinin 

kurulmas na yönelik yap lan çal malar n yayg nla t r lmas  ve içselle tirilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda bu sistemlerin altl n  da te kil etmek üzere özellikle yönetim 

bilgi sisteminin yap land r lmas n n h zland r lmas , yaz l mlar n tamamlanmas  ve görevli 

personelin bu konuda e itime al nmas  önem te kil etmektedir. 

 Genel Müdürlü ümüz merkez ve ta ra te kilat n n fiziki çal ma ortam n n ve 

ko ullar n n iyile tirilmesi, i  kalitesini ve verimlili i artt racakt r. 

 Maa  haricinde hiçbir sosyal imkan sunulamayan kurum personelinin motivasyonunun 

art r lmas na yönelik çal malar yap lmas  gerekti i dü ünülmektedir.  
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KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 

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, benden 
önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

  Bu beyanımın aşağıda yazılı çekincelerim çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ankara – 30 Nisan 2012 

 

ÇEKİNCELERİM: 2011 Yılı Yatırım Programı ile Genel Müdürlüğümüz projelerinin 
finansmanına yönelik 160.000.000 TL tahsis edilmiş, yıl içerisinde sağlanan ilave ödeneklerle 
bu rakam 201.181.700 TL’sına ulaşmış ancak bunun yalnızca % 46’lık kısmı kullanılmıştır. 
Özellikle yatırım programı ile TAKBİS projemize tahsis edilen 70.977.000 TL kaynağın 
%16’sı ve 2b kadastro faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sağlanan ek ödenekle 
birlikte kadastro projemiz için tahsis edilen toplam 51.045.000 TL ödeneğin % 28’inin 
kullanılabilmiş olması bu sonucu doğurmuştur. Bu itibarla Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri 
için bütçe ile tahsis edilen kaynakların benden önceki dönemde, iyi planlamalar ve iyi mali 
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunda çekincelerim mevcuttur. 

 

 

       Davut GÜNEY 

       Genel Müdür V. 
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Üst Yönetici Görev Listesi (2011) 

ÜST YÖNETİCİNİN 
ADI SOYADI GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ
Mehmet Zeki ADLI 01.01.2011 06.01.2011 
Gökhan KANAL (V) 07.01.2011 09.02.2011 
Bilal CURABAZ (V) 10.02.2011 11.02.2011 
Gökhan KANAL (V) 12.02.2011 20.02.2011 
Bilal CURBAZ (V) 21.02.2011 25.02.2011 
Gökhan KANAL (V) 26.02.2011 03.03.2011 
Bilal CURABAZ (V) 04.03.2011 05.03.2011 
Gökhan KANAL (V) 06.03.2011 27.03.2011 
Bilal CURABAZ (V) 28.03.2011 29.03.2011 
Gökhan KANAL (V) 30.03.2011 08.05.2011 
Bilal CURABAZ (V) 09.05.2011 11.05.2011 
Gökhan KANAL (V) 12.05.2011 02.06.2011 
Sedat BAKICI (V) 03.06.2011 03.06.2011 
Gökhan KANAL (V) 04.06.2011 19.06.2011 
Sedat BAKICI (V) 20.06.2011 24.06.2011 
Gökhan KANAL (V) 25.06.2011 30.06.2011 
Bilal CURABAZ (V) 01.07.2011 01.07.2011 
Gökhan KANAL (V) 04.07.2011 05.10.2011 
Bilal CURABAZ (V) 06.10.2011 06.10.2011 
Gökhan KANAL (V) 07.10.2011 31.12.2011 
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Lİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 
  

 

 

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 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

 

Ankara – 30 Nisan 2012 

 

 

 

     Süleyman ÖZEN 

     Strateji Geliştirme Daire Başkanı V. 

 

 

 

 

 

 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
 

112 
 

Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi Görev Listesi (2011) 

MALİ HİZMETLER BİRİMİ YÖNETİCİSİNİN 
ADI SOYADI GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ
Orhan DELİGÖZ 01.01.2011 19.01.2011 
Erol TETİK 19.01.2011 11.04.2011 
Süleyman ÖZEN (V) 11.04.2011 15.04.2011 
Ercan TURGUT 15.04.2011 05.09.2011 
Orhan DELİGÖZ 05.09.2011 31.12.2011 

 

 


	1
	2
	3
	4

