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BAŞKAN SUNUŞU 

Başkanlığımız, Genel Müdürlüğümüzün proje ve faaliyetlerinin üst politika belgeleri ile 

uyum ve koordinasyonu ile 5018 sayılı Kanun çerçevesinde kaynakların stratejik yönetim 

anlayışı çerçevesinde etkin ve verimli kullanımı konusunda önemli bir role sahiptir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesinde belirtilen, 

“kurum ve birimler bazında yıllık faaliyet raporları hazırlanması talimatı” uyarınca, Strateji 

Geliştirme Başkanlığı olarak 2013 yılı birim faaliyet raporu hazırlanmıştır.  

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporunda; Başkanlığımız birimlerinin görev ve yetkileri ile 

fiziksel ve kurumsal yapısı, donanım ve insan kaynakları envanterine ilişkin mevcut durum 

bilgilerine, alt birimler bazında yürütülen faaliyetlerine ve Başkanlığımıza tahsis edilen 2013 

yılı bütçe ödeneklerinin harcama oranlarına yer verilmiştir. Buna ek olarak, şeffaflık ve hesap 

verebilirliğin önemli bir göstergesi olarak hazırlanan Birim Faaliyet Raporunda, birimimizce 

yürütülen faaliyetlerin belirlenmiş göstergelere göre ne ölçüde işlediğini ve sapma varsa 

nedenleri açıklanmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2013 Yılı 

Birim Faaliyet Raporunun önümüzdeki yıllar için yol gösterici olmasını diler, 

hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

  Orhan DELİGÖZ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. Misyon ve Vizyon 

Genel Müdürlüğümüz Misyonu; 

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında belirlemek, 

güncellemek ve hizmete sunmak. 

Genel Müdürlüğümüz Vizyonu; 

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak. 

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 

6083 sayılı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 5 nci maddesi ile Başkanlığımızın görevleri “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci 

maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri 

yapmak.” olarak belirlenmiştir. 

5436 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile Başkanlığımıza verilen görevler: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere 

gerekli çalışmaları yapmak.  

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak.  

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz 

etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 
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5018 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile Başkanlığımıza verilen görevler: 

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak. 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip 

ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlamak. 

g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek. 

h) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

i) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

j) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

k) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. 

l) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak. 

m) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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C. Birime İlişkin Bilgiler 

1. Fiziksel Yapı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA 

adresinde 2 Bodrum, 1 Zemin ve 5 Kattan oluşan A Blok ile 2 Bodrum, 1 Zemin ve 3 kattan 

oluşan B, C ve D Bloktan müteşekkil olup Başkanlığımız D Blok 2. katta 1.123,06 m² alanda 

yerleşik durumdadır. 

2. Örgüt Yapısı 

Genel Müdürlüğümüz örgüt yapısı; 

  

Tablo 12 : Genel Müdürlüğümüzün Organizasyon Şeması 
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Başkanlığımızın örgüt şeması aşağıda gösterildiği şekilde, şube müdürlükleri bazında 

oluşturulmuştur:  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Tablo 13 : Başkanlığımızın Organizasyon Şeması 

 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2010-2013 yıllarına ait donanım envanteri 

aşağıdaki gibidir: 

DONANIM 2010 2011 2012 2013  

Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 167 167 127 74 

Diz Üstü Bilgisayar 65 65 65 55 

Yazıcı 42 42 46 29 

Tarayıcı 5 5 5 2 

Faks Cihazı 5 5 2 2 

Telefon 95 103 79 76 

Plotter 5 4 4 4 

Tablo 14: Son Dört Yılın Donanım Envanteri 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 
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Yönetim Bilgi Sistemleri 

Şube Müdürlüğü 
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Değerlendirme Şube 

Müdürlüğü 

Strateji Yönetim ve 

Planlama 

Şube Müdürlüğü 
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4. İnsan Kaynakları 

2013 yılı Başkanlığımız personel durumu dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

UNVAN SAYI 

DAİRE BAŞKANI 1 

ŞUBE MÜDÜRÜ 4 

MALİ HİZMETLER UZMANI 8 

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 2 

APK UZMANI 3 

UZMAN 5 

ARAŞTIRMACI (Ö) 1 

PROGRAMCI 5 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 13 

ARŞİV MEMURU 1 

MEMUR 9 

MÜHENDİS 4 

ŞEHİR PLANCISI 1 

KİMYAGER 1 

DAİMİ İŞÇİ 3 

HİZMETLİ 1 

TOPLAM 62 

Tablo 15:Unvan bazında personel durumu 

 

 

Şekil 1:Yıllara göre personel sayısı 
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Başkanlığımızda çalışan personelin 37’si erkek, 25’i kadındır. 

 

Şekil 2: Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 

 

 

Başkanlığımızda çalışan toplam 62 personelden 21-29 yaş arası 7 kişi, 30-39 yaş arası 

18 kişi, 40-49 yaş arası 23 kişi, 50-59 yaş arası 12 kişi ve 60 yaş ve üstü 2 kişi bulunmaktadır. 

 

Şekil 3: Personel Yaş Dağılımı 

 

40% 

60% 

kadın  erkek 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

21-29 yaş 
arası 

30-39 yaş 
arası 

40-49 yaş 
arası 

50-59 yaş 
arası 

60 yaş ve 
üstü 

7 

18 

22 

12 

2 

21-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

40-49 yaş arası 

50-59 yaş arası 

60 yaş ve üstü 



12 
 

Başkanlığımızda 59 kadrolu personelin yanı sıra daimi işçi (Döner Sermaye) statüsünde 

3 kişi görev yapmaktadır. 

 

Şekil 4: İstihdam şekline göre personel dağılımı 

 

Başkanlığımızda genel idari hizmet sınıfında 47 kişi, teknik hizmet sınıfında 11 kişi, 

yardımcı hizmet sınıfında 1, diğer hizmetlerde ise 3 kişi çalışmaktadır. 

 

 

Grafik: Personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı 
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EĞİTİM DURUMU SAYI 

4 YILLIK ÜNİVERSİTE+YÜKSEK LİSANS 5 

4 YILLIK ÜNİVERSİTE 45 

2 YILLIK YÜKSEK OKUL 5 

LİSE VE DENGİ (3 YIL) 4 

ORTAOKUL 3 

TOPLAM 62 

Tablo 16: Personelin eğitim durumuna göre dağılımı 

5. Sunulan Hizmetler 

Başkanlığımız faaliyetleri, Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü, İç 

Kontrol Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Yönetim Bilgi 

Sistemleri Şube Müdürlüğü, Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü,  

Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Kalite Şube Müdürlüğü alt birimleri tarafından 

yürütülmekte olup Genel Müdürlüğümüz 2012/1 sayılı Genelgesi ile Başkanlığımız alt 

birimlerinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

A.  Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü  

Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde, Genel Müdürlüğün 

ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak, 

c) Genel Müdürlüğün ilgili harcama birimlerinin gerekçeli talebi doğrultusunda bütçenin 

tertipleri arasında ödenek aktarma işlemlerini 5018 sayılı Kanunun 2’nci maddesi dahilinde 

gerçekleştirmek,  

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden aktarılmak üzere Genel Müdürlük 

harcama birimlerince ihtiyaç duyulan ek ödenek talebi ile ilgili işlemleri ve ödeneklerin 

serbest bırakılma işlemlerini yürütmek, 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,  



14 
 

e) Harcama birimlerinden gelen nakit talep bilgilerini konsolide ederek aylık dönemler 

itibariyle Hazine Müsteşarlığına göndermek, 

f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 

ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

g) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına altı aylık dönemler halinde gönderilmekte olan 

GAP illeri Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporunu hazırlamak, 

h) Devlet Planlama Teşkilatına üçer aylık dönemlerde gönderilmekte olan Yatırım 

Harcamaları Gerçekleşme Raporunu hazırlamak, 

i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet 

raporunu hazırlamak, 

j) Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği iş ve 

işlemleri yürütmek, 

k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

l) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak,  

m) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Başkanlıkça yapılması 

gereken ayniyat ve mutemetlik işlerini yürüterek bakım ve onarım işleri ile taşınır mal kayıt 

işlerinin yürütülmesini sağlamak. 

B. İç Kontrol Şube Müdürlüğü 

İç Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek, 

b) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında 

kalan mali karar ve işlemlerin, ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak 

düzenlemeler ve üst yöneticiden alınacak onay çerçevesindeki görevleri yürütmek, 
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c) İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

ç) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek, 

e) İç ve dış denetim raporlarını izlemek. 

C. Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal 

ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma, gensoru önergeleri ve 

gündem dışı, görüşme dışı, görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplamak, 

b) Haftalık, aylık raporları hazırlamak, 

c) Yönetmelik ve genelge hazırlamak, takip etmek ve merkez ve taşra birimlerine duyurmak, 

d) Teşkilat yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını 

koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak, 

e) Genel Müdürlük çalışmalarında ihtiyaç duyulan komisyonların oluşturulmasını sağlamak 

ve komisyonların çalışma raporlarına ilişkin gerekli bildirimleri yapmak, 

f) Üst yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek, 

g) Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek, 

h) Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek, 

i) Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek, 

j) Personel ve idari iş ve işlemleri yürütmek, 

k) Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek, 

l) Okuyucu hizmetlerini yerine getirmek. 
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D. Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

Stratejik Yönetim Ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak 

üzere gerekli çalışmaları yapmak,  

b) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin 

stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 

veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,  

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, 

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,  

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,  

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik 

tedbirler almak,  

g) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 

h) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  

i) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, 

j) Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek, 

k) Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 

l) İdarenin Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 

edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

E. Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek, 

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 
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c) Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama 

birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,  

d) Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını 

yürütmek, 

e) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları 

yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, 

f) Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek,  

g) Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak,  

h) Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 

F. Kalite Şube Müdürlüğü  

Kalite Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin 

geliştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek, 

b) Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların 

(iyileştirme takımları ve öneri değerlendirme kurullarının) raportörlüğünü yapmak, 

c) Yönetimin, kalite yönetim sistemini gözden geçirmesi toplantısının raportörlüğünü yapmak 

ve alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, kalite yönetim sistemi 

çalışmaları konusunda yönetime rapor vermek, 

ç) Kalite sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak, 

d) Kalite El Kitabının, prosedürlerinin, süreçlerin ve talimatlarının hazırlanmasını, dağıtımını 

ve revizyonunu sağlamak, 

e) Kalite El Kitabının dağıtım listesini revizyonlarını ve orijinal nüshaların saklanmasını ve 

eskilerin toplanmasını sağlamak, 

f) Kalite sistem dokümanlarının dağıtımından, dağıtım listesinin ve geçerli doküman 

listelerinin tutulmasından, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasından 

orijinal ve eski nüshaların bir kopyasının saklanmasından sorumlu olmak, 
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g) Dağıtacağı dokümanları orijinalinden fotokopi ile çoğaltmak ve bu prosedürlere mavi 

renkli “Kontrollü Kopya” kaşesi vurmak, dokümanları kontrollü olarak dağıtmak,  

ğ) Dokümanlarda herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası vermek ve yeniden 

yayınlamak, 

h) Kalite yönetim sistemini oluşturan tüm dokümanları listelemek ve orijinalini muhafaza 

etmek, 

ı) Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak, 

i) İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak ve yayınlamak, 

j) İç tetkik programlarının ilgili birimlere yazılı olarak duyurulmasını sağlamak, tetkik 

tarihlerinden önce ilgili birimleri sözlü olarak uyarmak,  

k) Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak, 

l) İç tetkik programlarının planlanan tarihlerinde bir değişiklik olursa, ilgili birimlere yazılı 

olarak bildirmek, yeni tetkik tarihini tespit ederek programda gerekli revizyonu yapmak, 

m) İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, 

n) İç tetkik raporlarını dosyalamak, muhafaza etmek, değerlendirmek ve yönetime sunmak, 

o) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili 

birimlerle koordinasyon sağlamak, 

ö) Kalite yönetim sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmaları takip etmek, 

p) Kurumda hizmet verilen kişi ve kuruluşların öncelikleri yönünde faaliyetlerde bulunmak,  

r) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda yazışmaları takip etmek,  

s) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek, 

ş) Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, koordine ve kontrol etmek, 

t) Dış kaynaklı dokümanların kalite yönetim sistem standartlarını takip ve temin etmek, 

u) Çalışan ve vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılmasını koordine etmek, anket 

sonuçlarını duyurmak, 
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ü) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve müşteri memnuniyetini 

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,  

v) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, 

yönetimin bilgisine sunmak. 

G. Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Kurumumuzdan bilgi ve belge talepleri ile tescile konu harita ve planların kontrol 

hizmetlerinin yerine getirilmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek, 

b) Büyük kapsamlı ve uzun süreli hizmetler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

Belediyelerce talep edilen kadastral belge örnekleri ve kontrollük hizmetleri ile tapu sicil 

bilgilerinin verilmesinde standart sağlanması amacı ile 2001/8 sayılı Genelgemizle 

Kurumumuzla protokol düzenlenmesine dair usul ve esasları belirleyen tip protokol 

hazırlanmış olup, çalışmaları bu genelge doğrultusunda yürütmek, 

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Büyükşehir Belediyelerinden gelen protokol taleplerini 

değerlendirmek, 

ç) Hazırlanan taslak protokollerin protokol inceleme ve değerlendirme komisyonunda 

görüşülmesini sağlamak ve toplantılar düzenlemek,  

d) Protokollerle ilgili yazışmaları yapmak, 

e) İmzalanan protokollerin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak, 

f) Protokollerin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek 

protokol hazırlamak, 

g) Protokollerin dosya ve arşiv işlerini yapmak. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz, 5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetimi Kontrol 

Kanunu ile uluslar arası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55. maddesinde, iç kontrol; 

“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi 

ve geliştirilmesi amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Maliye Bakanlığınca hazırlanarak yayımlanmıştır. 

İç kontrol sistemi, yönetimin ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi, yöneticinin 

kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha 

etkin kullanması, görevini yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı 

faaliyetler ile ulaştığı sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan 

bir yönetim aracıdır. 

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, 

belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence 

sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. 

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi 

ve izlenmesinde koordinatörlüğü sağlamak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri 

arasında bulunmaktadır.  

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Rehberi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda 

katılımcı yöntemlerle hazırlanan revize Uyum Eylem Planı Genel Müdürlük Makamının 

13/05/2013 tarih ve 955 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. 

6.1.  Genel Müdürlüğümüz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının                   

Revize Çalışmaları  

 

 Genel Müdürlüğümüz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının revize 

edilmesi amacıyla TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nden eğitim ve 
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danışmanlık hizmeti alınmasına yönelik olarak 03.12.2012 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır.  

 06-07 Şubat 2013 tarihleri arasında Eylem Planı revize çalışmalarını yürütecek olan 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama grubuna, 15 Şubat 2013 

tarihinde ise üst yönetime yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda 

TÜSSİDE danışmanlığında iç kontrol bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında mevcut 

durumumuzu analiz etmek amacıyla 21 Şubat-6 Mart 2013 tarihleri arasında iç kontrol 

sistemi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi, etik değerler, 

bilgi akışı ve iletişim ile bilişim uygulamaları konusunda alanlarında uzman personelle 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına yönelik olarak 

kontrol ortamı analizi çalışan anketi düzenlenmiştir.  

 Mevcut durumun analizi çalışmaları sonucunda hazırlanan Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı 03.04.2013 tarihinde İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuştur.  

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından son şekli verilen eylem planı 

Genel Müdürlük Makamının 13.05.2013 tarih ve 955 sayılı Olurları ile yürürlüğe 

girmiştir. 

6.2.  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme             

Çalışmaları  

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde, İç Kontrol Eylem 

Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, en az altı ayda bir 

olmak üzere idarelerin Strateji Geliştirme Birimleri tarafından düzenli olarak izlenir, 

değerlendirilir ve eylem planı formatında Üst Yöneticiye raporlanır denilmektedir.   

Bu kapsamda; Mayıs-Kasım 2013 dönemi içerisinde, eylem planında merkez harcama 

birimlerimiz tarafından yapılması öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları 

yazılı olarak birimlerimizden alınmış, bu bilgiler ışığında Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Üst Yöneticimize 

sunulmuştur.  

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde iç kontrol sisteminin 

kurulması ve uygulanmasına dönük çalışmalar Üst Yöneticimizin gözetiminde, Başkanlığımız 

teknik desteği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin bizzat katılımı ve uygulamalarıyla 

devam etmektedir. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri 

 

Genel Müdürlüğümüzün stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığımızın stratejik amaç 

ve hedefleri şunlardır: 

Tablo 17: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Stratejik Amaç ve Hedefleri 

A. Temel Politika ve Öncelikler 

Bu kısımda Başkanlığımız faaliyetleri temel politika metinleriyle ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır. Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

öngördüğü modeli hayata geçirebilmek için 5436 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Faaliyet 

alanımızla ilgili olarak temel politika metinlerinde aşağıda yer alan önceliklere ve taahhütlere 

yer verilmiştir. 

1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

 Kalkınma Planları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın (Kalkınma Bakanlığı) 

kuruluşundan itibaren beşer yıllık dönemleri içerecek şekilde ayrıntılı biçimde hazırlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planında, devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanmasının da bir 

sonucu olarak, makro çerçeve oluşturacak şekilde, öngörülebilirliği ve yapısal düzenlemeleri 

öne çıkaran alt detaylara inilmeyen bir yaklaşım benimsenmiştir. Bakanlar Kurulunun 

10/06/2013 tarihli ve 2013/4908 sayılı Kararıyla kabul edilen Onuncu Kalkınma Planında 

belirlenen temel amaçlara ulaşmak için baz alınan gelişme eksenleri; 

 Rekabet gücünün artırılması, 

 İstihdamın artırılması, 

STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF 

Kurumsal 

kapasiteyi 

geliştirmek 

Personelin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılması ile etik kültür, 

etik değer ve ilkelerinin geliştirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdışı 

eğitim ve danışmanlık hizmetleri almak 

Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak 

Kurumu yeniden 

yapılandırmak 

Yurtdışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşdeğer kurumlarla işbirliği 

yapmak 
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 Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, 

 Bölgesel gelişmenin sağlanması, 

 Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması. 

 Başlangıç politika metni olan Onuncu Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere, Kalkınma 

Bakanlığı’nın kılavuzu doğrultusunda ve yayınladığı takvim dahilinde Genel Müdürlüğümüz 

stratejik plan çalışmaları tamamlanmış, üst yöneticimizin onayını müteakip nihai halini alan 

2010-2014 Stratejik Planı kurumumuz internet sitesinde yayınlanmıştır. 

2. Orta Vadeli Program (2014-2016) 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü çok yıllı bütçe 

hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun temel politika öncelikleri ile hedef ve gösterge 

niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri içeren Orta Vadeli Programı kabul etmesiyle 

başlamaktadır. 

Orta Vadeli Program, 5018 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi gereğince Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından hazırlanır. Bütçe müzakereleri 

sırasında kamu idareleri, stratejik planları ile Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve 

öncelikleri bir arada gözetirler.  

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

reformu çerçevesinde yürütülen kuruluş düzeyinde stratejik planlama ve performansa dayalı 

bütçeleme çalışmalarının programlı bir şekilde yaygınlaştırılacağından bahsedilmektedir. 

3. Orta Vadeli Mali Plan (2014 – 2016) 

Orta Vadeli Mali Plan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu 

tarafından karara bağlanmaktadır. Kamu idareleri Orta Vadeli Mali Planda verilecek ödenek 

tavanlarını esas alarak bütçe tekliflerini hazırlarlar. 

Orta Vadeli Mali Planda 2014 – 2016 döneminde Strateji Geliştirme Birimlerinin, 5018 

sayılı Kanunun tüm unsurlarıyla birlikte etkin bir şekilde uygulanması noktasında taşıdığı 

kritik öneme dikkat çekilerek gerekli personel ve donanıma sahip olmalarının sağlanacağı ve 

bunlara yönelik eğitim çalışmalarına devam edileceğinden bahsedilmektedir. 
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4. 2013 Yılı Programı 

2013 Yılı Programında, politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması 

amacıyla kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasitenin, nitelik ve nicelik olarak 

stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilerek, yönetim kültürünün yeni yapıya 

uyarlanmasına yönelik programlar düzenleneceğinden bahsedilmekte ve stratejik yönetim 

anlayışının yaygınlaştırılacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca programda bu doğrultuda amaçlanan 

kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel 

kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, 

uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de göz önüne 

alınarak, bütçenin, kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulmasının 

sağlanmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DlsfQkyzRXwZ1M&tbnid=Bz9HfqMRKpvIyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marmarasps.com.tr/ortaklik_ve_birlesimlerin_stratejik_yonetimi-7-37-sayfa.html&ei=USA3U4CtJ6O40QXjm4C4Dw&bvm=bv.63808443,d.bGE&psig=AFQjCNF8xC74c5xlrAJ14vTJgfhlGZdU-g&ust=1396207992147237
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza 1.887.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Gerçekleşen 1.796.933 TL harcama ise toplam ödeneğin  % 95,18’ ine 

tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu ise şu şekildedir: 

 

Tablo 18: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 
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BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 

2012 2013 

I II KBÖ HARCAMA KBÖ HARCAMA 

1 
 

PERSONEL GİDERLERİ 1.673.000 1.189.622,23 1.302.000 1.332.560 

1 1 MEMURLAR 1.575.000 1.183.996,72 1.296.000 1.326.340 

1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 70.000 1.915,21 0 0 

1 4 GEÇİCİ PERSONEL 28.000 3.710,30 6.000 6.220 

2 
 

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

166.000 251.815,20 314.000 273.039 

2 1 MEMURLAR 161.000 251.514,57 314.000 273.039 

2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4000 300,63 0 0 

2 4 GEÇİCİ PERSONEL 1000 0,00 0 0 

3 
 

MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
63.000 78.211,33 271.000 191.334 

3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
12.000 31.906,44 19.000 36.925 

3 3 YOLLUKLAR 31.000 30.952,74 31.000 15.320 

3 4 GÖREV GİDERLERİ 0 1.275,93 0 0 

3 5 HİZMET ALIMLARI 20.000 14.076,22 212.000 113.364 

3 7 

MENKUL MAL GAYRİMADDİ 

HAK ALIM BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

0 0 9.000 25.725 

 
TOPLAM 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 
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“Ekonomik sınıflandırma” açısından Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesinde yer alan 

ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir: 

  “01-Personel Giderleri” için Başkanlık bütçesine, 2012 yılı ödeneğine göre yaklaşık 

%22 artışla 1.302.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı 

harcanmıştır. 

 “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için Başkanlık bütçesine, 

2012 yıl ödeneğine göre yaklaşık % 89 oranında bir artışla, 314.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Söz konusu ödeneğin yaklaşık %86’ sı harcanmıştır. 

  “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Başkanlık bütçesine 2012 yılı ödeneğine göre 

yaklaşık % 330 artışla 271.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 

yaklaşık %71’ i harcanmıştır. 

 

 

Şekil 5: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 
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2011 2012 2013 

1.995.000 
1.905.318 1.902.000 

1.519.649 

1.887.000 
1.796.933 
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Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında ikinci düzey ekonomik kodlarda yer alan 

ödenekler ile harcama oranları aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

AÇIKLAMA 

 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

 

HARCAMA 

ORANI (%) 

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
19.000 36.925 %194 

YOLLUKLAR 31.000 15.320 %49 

HİZMET ALIMLARI 212.000 113.364 %53 

GÖREV GİDERLERİ 0 0 %0 

MENKUL MAL GAYRİMADDİ 

HAK ALIM BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

9.000 25.725 %285 

TOPLAM 271.000 191.334 %70 

Tablo 19: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları 

Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu ise şu şekildedir: 

Tablo 20: Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 

Kurumsal BİRİM ADI 2011 2012 2013 

I II III IV  ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 

27 75 00 23 

STR. GEL. 

DAİRE 

BŞK. 

1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

 

TOPLAM 
1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 
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Şekil 6: Başkanlık Harcamalarının 2012 Yılı Dağılımı 

 

 

 

Şekil 7: Başkanlık Harcamalarının 2013 Yılı Dağılımı 
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SOS. GÜVENLİK KUR. 
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MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 

74% 

15% 
11% 
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SOS. GÜVENLİK KUR. 
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MAL VE HİZMET ALIM 
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Başkanlık hizmetleri “01-Genel Kamu Hizmetleri” ana fonksiyonu altında “2-Genel 

planlama ve İstatistik Hizmetleri” kapsamında yer alan hizmetlerdir. 

Fonksiyonel 
FONKSİYON 

ADI 

2011 2012 2013 

I II III IV ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 

01 
   

GENEL 

KAMU 

HİZMETLERİ 

1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

1 3   Genel Hizmetler 1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

1 3 2  

Genel Planlama 

ve İstatistik 

Hizmetleri 

1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

1 3 2 00 

Genel Planlama 

ve İstatistik 

Hizmetleri 

1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

TOPLAM 1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

Tablo 21:  Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması 

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamı finansman tipi 

sınıflandırması itibariyle “1- Genel Bütçeli İdareler” ödenek türünde yer almaktadır. 

Tablo 22:  Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması 

 

2. Mali Denetim Sonuçları 

 Genel Müdürlüğümüz, Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. 2013 yılına ait Sayıştay 

denetim sonuçları henüz bildirilmemiştir. 2012 yılına ait Sayıştay denetimi sonucunda 

Başkanlığımız hesapları için sorgu ve ilam çıkarılmamış ve hesaplarımız ibra edilmiştir. 

 

 

 

FİNANS 

KODU 

FİNANSAL 

AYRIM 

2011 2011 2012 

ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 

1 

Genel 

Bütçeli 

İdareler 

1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 

TOPLAM 1.995.000 1.905.318 1.902.000 1.519.648,76 1.887.000 1.796.933 
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

Başkanlığımızın 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği iş ve işlemler başlıklar altında 

açıklanmıştır. 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Başkanlığımızın 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği iş ve işlemler başlıklar altında 

açıklanmıştır. 

a. Stratejik Plan Çalışmaları 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Kamu 

idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.  

 

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 dönemi Stratejik Planı 

Başkanlığımızın koordinasyonunda katılımcı yöntemlerle hazırlanarak 31.12.2013 tarihinde 

değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Kalkınma Bakanlığının uygun 

görüşünün ardından Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Planı üst 

yöneticimizin onayını müteakip kamuoyuna açıklanacaktır. 

 

Kamu Yönetimi Reformu İlkeleri ve Stratejik Planlama süreci içerisinde “katılımcılık”, 

stratejik planlamanın temel unsurlarındandır. Stratejik Planlamanın hazırlanması aşamasında 

Genel Müdürlüğümüzün etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, 

stratejik planın önemini vurgularken uygulama şansını da artırmaktadır. Ayrıca katılımcı 

anlayış, kamu hizmetlerinin faydalanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması ve 

faydalanıcı taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi açısından da önem taşımaktadır. 

Stratejik Plan hazırlanırken durum analizinin yapılması paydaş analizinin yapılması açısından 

da fayda sağlamaktadır.  

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarından doğrudan, dolaylı, 

olumlu ve olumsuz etkilenen paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı iç ve dış paydaş 
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anketlerinin analizleri sonucunda vizyon, misyon, temel değerler, stratejik amaç ve hedefler 

oluşturulmuştur. 

 

Katılımcılık yaklaşımı, iç paydaşlar arasında uygulamaya yönelik etkili işbirliğinin 

sağlanması, iç paydaşların stratejik planı sahiplenmesi ve uygulama için taahhütlerinin 

güçlendirilmesi, iç paydaşların kurumun ve kendi birimlerinin görev ve sorumluluklarını daha 

iyi tanıması, paydaşların değer ve önceliklerinin daha iyi anlaşılarak politika ve hizmet 

sunumuna ilişkin seçeneklerin daha iyi belirlenmesi açısından fayda sağlamıştır.  

 

Ayrıca, stratejik planlamada katılımcılık yaklaşımı, karar alma noktasında şeffaflık ve 

hesap verilebilirliğin sağlanması, politika ve hizmetlere ilişkin daha başarılı sonuçların elde 

edilmesi, kurum içinde kolektif çalışmanın yaygınlaşması, kurumsal kimliğin güçlenmesi, 

birimler arasındaki diyalogun geliştirilmesi açısından da katkı sağlamıştır.  

 

Süreç de katılımcılığa özel önem verilmiş, tüm iç paydaşların ve faydalanıcıların sürece 

katılımına ve fikirlerinin alınmasına dikkat edilmiştir.  

Amaç, hedef ve stratejilerin, mevcut durumdan yola çıkarak paydaş beklentilerine azami 

düzeyde cevap veren bir nitelik arz etmesine çalışılmıştır. Stratejik Planda yer alan amaç ve 

hedeflerin katılımcı yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün tüm 

birimlerinden görüş ve önerileri alınarak Stratejik Plana yansıtılması sağlanmıştır.  

 

b. Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Çalışmaları  

 

Performans programı, beş yıl için hazırlanan stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini 

oluşturur. Kamu idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye 

Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmaktadır. 2014 Yılı Performans 

Programı hazırlık çalışmaları başkanlığımızca yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bu kapsamda 

yapılan çalışmalar şu şekildedir; 

 

1- Genel Müdürlüğümüz performans programı çalışmalarına 01.06.2013 tarihinde 

harcama birimlerimize çalışmaların başlatıldığına dair bir yazı gönderilmiştir.  

 

2- 2014 yılına ilişkin, öncelikli performans hedef ve göstergeleri, faaliyetleri ve 

bunlardan sorumlu harcama birimleri belirlenerek çalışmalar sürdürülmüştür.  
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3- Performans programının hazırlanması ve ilgili idarelere gönderilmesi sürecinde 

aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.  

 Harcama birimleri, teklif performans programının hazırlanmasına temel teşkil etmek 

üzere sorumlu oldukları performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler üzerinde çalışmış; 

bunlara ilişkin dokümanlarını ve yapılması öngörülen değişiklikleri Başkanlığımıza bildirmiştir.  

 Harcama birimlerince Başkanlığımıza gönderilen değişiklikler ve açıklamalar 

incelenmiş; gerek duyulan hususlarda ilgili birimlerle çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

 Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiş; bu 

faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini 

Başkanlığımıza bildirmişlerdir. Ayrıca, performans hedefi, faaliyet ve göstergelerle ilgili detaylı 

ve açıklayıcı bilgileri Başkanlığımıza bildirmişlerdir.  

 Performans programı çalışmaları ile bütçe teklifleri uyumlu bir şekilde yürütülmüş, 

harcama birimlerinden gelen bilgiler konsolide edilerek “Teklif Performans Programı” 

hazırlanmış ve bütçe teklifleri ile Maliye Bakanlığına, yatırım teklifleri ile de Kalkınma 

Bakanlığı’na gönderilmiştir.  

 Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda 

alınan kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve 

bütçe büyüklükleri de göz önünde bulundurularak “Bütçe Tasarısı’nda yer alan ödenekler 

dâhilinde Genel Müdürlüğümüz “Tasarı Performans Programı” hazırlanmış ve TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu’na gönderilmiştir.  

 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi dikkate alınarak Tasarı Performans 

Programındaki veri ve açıklamaları 31.12.2013 tarihi itibariyle tekrar gözden geçirilerek nihai 

hale getirilmiştir. 

c. Faaliyet Raporları 

 

Birim Faaliyet Raporu 

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 

Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 yılı Birim Faaliyet 

Raporu hazırlanmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. 
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İdare Faaliyet Raporu 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinde üst 

yöneticilerin ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlayacakları hükme bağlanmış 

bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüzün “2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu” 

birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde 

hazırlanmıştır. Üst yönetici tarafından onaylanan İdare Faaliyet Raporu, Sayıştay ve Maliye 

Bakanlığı’na gönderilmiş, basımı yapılarak ilgili birimlere dağıtılmış ve ayrıca İdaremiz 

internet sayfasından kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları 

hükme bağlanmıştır.  

Temmuz 2013 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz ilk altı aylık bütçe uygulama 

sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren rapor 

hazırlanmıştır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlerin bütçe 

uygulamalarında, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin 

sağlanması amacıyla “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır. 

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 6. maddesi ile 5436 sayılı 

Kanunun 15.maddesi kapsamında hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince 2013 yılı Yatırım İzleme ve 

Değerlendirme Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.  

 

Dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporu  

Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerinin 3’er aylık gerçekleşme rakamları her üç 

ayda bir Kalkınma Bakanlığı’na bilgilendirme amacıyla gönderilmektedir. 2013 yılı içerisinde 

4 adet 3’er aylık dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporları hazırlanarak Kalkınma 

Bakanlığına gönderilmiştir. 
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d. Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması 

 

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberi gibi referans dokümanları çerçevesinde düzenlenen Genel 

Müdürlüğümüz 2014-2016 Dönemi Bütçe Teklifinin hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca 

gerçekleştirilmiştir. 

 Bütçe teklifi çalışmalarına, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yılı merkezi 

yönetim Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen usul ve esaslara 

ilişkin harcama birimlerimizin bilgilendirilmesiyle başlanmıştır.   

 Harcama birimlerimizin bütçe teklifleri ile taşra teşkilatımızdan temin edilen ihtiyaç 

bilgileri, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi taslağı ile yatırım programı 

hazırlama rehberi taslağı çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

 Başkanlığımız koordinesinde harcama birimleri bütçeleri konsolide edilerek Genel 

Müdürlüğümüz bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığına, yatırım programı 

teklifimiz Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. 

 Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerine ilişkin Kalkınma Bakanlığı ile cari bütçe 

teklifimize ilişkin Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

 Görüşmeler sonrasında hazırlanan Bütçe Tasarımız Üst Yöneticimiz tarafından 

onaylanmasını müteakip Maliye Bakanlığı’na teslim edilmiştir. 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulunda yürütülen bütçe görüşmeleri 

takviminde Genel Müdürlüğümüze ayrılan tarihlerde katılım sağlanmış, Genel 

Müdürlüğümüz faaliyet ve projelerine yönelik milletvekilleri tarafından Sayın 

Bakanımıza yöneltilen sorular ilgili harcama birimlerimizle koordine sağlanarak 

cevaplandırılmıştır. 

 

Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) Hazırlanması 

 

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, (1) Sıra No’ lu 

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını 

belirlemek üzere birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) hazırlanmış 

ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.  
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Ödenek Aktarma İşlemleri 

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci 

fıkrası ile Genel Müdürlüğümüzün de dahil olduğu genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 

aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek 

aktarabilmelerine yönelik yetkilendirilmiş, bu oranın üzerindeki aktarma işlemlerinin Maliye 

Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, harcama birimlerimizin ödenek ihtiyaçlarının öncelikle diğer tertiplerden 

karşılanması amacıyla yüzde 20 oranındaki yetkimiz dahilinde Başkanlığımızca aktarma 

işlemleri gerçekleştirilmiş, bu oranın üzerindeki aktarma talepleri Maliye Bakanlığından talep 

edilerek toplamda EMRAH adet aktarma işlemi sonrasında EMRAH TL tertipler arası 

aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Ödenek Ekleme İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri nedeniyle adli ve idari yargı kararları nezdinde oluşan 

ilama bağlı borçlarımızı karşılamaya yönelik başlangıç ödeneği bulunmadığından 6363 sayılı 

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5 inci maddesi ile aynı Kanunun E cetvelinin 

57 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan ek ödenek talep edilerek (03.4) görev 

giderleri tertibine toplamda 1.270.066 TL ödenek eklenmiştir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci 

maddesi ile Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik giderlerin döner 

sermaye gelirlerinden karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz faaliyet ve projelerinin yürütülmesi için genel 

bütçe imkanları yetersiz kaldığında döner sermaye gelirlerinden 9.133.960 TL ödenek ilgili 

tertiplere eklenmiştir. 

 Ödenek Revize İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinin Ayrıntılı Harcama Programı ile belirlenen ödenek 

kullanım dilimlerinin yetersiz kaldığı tertiplerde 7 adet işlem ile 25.813.100 TL tutarında 

ödenek revize işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 2012 Yılı Kesin Hesap Çalışmaları 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne intikali sağlanmıştır.  
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Nakit Talep İşlemleri 

Harcama birimlerinden, 12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine 

Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında, her ayın 10 ‘una kadar izleyen 

üç ay için nakit ihtiyaç tahminleri talep edilmektedir.  

Gelen talepler Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programları 

çerçevesinde serbest bırakılan bütçe ödenekleri, izleyen yıl için Maliye Bakanlığına 

gönderilmesi planlanan ayrıntılı harcama programlarındaki ödenek talepleri dikkate alınarak 

değerlendirilerek Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra nakit talepleri oluşturulup, her ayın 

son 4 işgününe kadar Hazine Müsteşarlığına ait sisteme girilmektedir.  

e. Ön Mali Kontrol İşlemleri 

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar ile Genel Müdürlüğümüz Ön 

Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde; 2013 yılında gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere 

ilişkin mali karar ve işlemler, Genel Müdürlüğümüz bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir 

ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer ilgili 

mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden, ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Kontrol 

sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde gerekli işlemler 

yapılmıştır. Uygun olmayanlar ise hata ve noksanlıkları nedeniyle tutanakla ilgili birime iade 

edilmiştir. 

Bunlar; 

 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen Personel Taşıma İhalesi, 

Özel Güvenlik Alımı İhalesi, Genel Müdürlük Personeli yemek hazırlama, dağıtım hizmet 

alımı ihalesine ilişkin sözleşme tasarısı ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılarak, bunlarla 

ilgili 10 adet uygun görüş yazısı oluşturulmuştur. 

 Personel Taşıma, Güvenlik Alımı ve Temizlik Personeli İhalelerine ait her biri için 

düzenlenen 12 adet hak ediş ödemesi Ön Mali Kontrole tabi tutularak, ilgili firmaya gerekli 

ödemenin yapılmasını teminen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Genel Müdürlüğümüzde hak ve alacağı olup olmadığına ilişkin çeşitli İcra 

Müdürlüklerinden gerçek ve tüzel kişilerle ilgili Başkanlığımıza intikal ettirilen 94 adet yazı 

üzerinde gerekli inceleme yapılarak, gerekli cevap yazıları yazılmıştır 
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 Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında Kadastro Dairesi Başkanlığınca 

gerçekleştirilen kadastro harita ve bilgilerin güncellenmesi ile pafta teknik arşiv verilerinin 

bilgisayar ortamına aktarılması işlerine ait 39 adet sözleşme tasarısı üzerinde ön mali kontrol 

yapılmıştır. 

 Çeşitli merkez harcama birimlerinden Başkanlığımıza intikal ettirilen 50 adet ödeme 

Ön Mali Kontrole tabi tutularak ödeme işleminin gerçekleştirilmesini teminen ilgili birime 

intikal ettirilmiştir. 

 Kadastro ve harita bilgilerinin güncelleştirilmesi ile pafta teknik arşiv verilerinin 

bilgisayar ortamına aktarılmasını teminen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

Kredisinden ve çeşitli kaynaklardan finanse edilerek düzenlenen 955 adet hak ediş ödemeleri 

Başkanlığımızca ön mali kontrole tabi tutularak, ilgili firmalara gerekli ödeme yapılmak üzere 

Kadastro Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Başkanlığımız personeline ait 37 adet harcırah ile 33 adet maaş ödemelerine ilişkin 

ödeme evrakları üzerinde mali mevzuat yönünden gerekli inceleme yapılarak, ödemenin 

yapılmasını teminen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne intikal 

ettirilmiştir. 

 Başkanlığımıza ait mal ve hizmet alımına ilişkin 16 adet ödeme evrakı üzerinde mali 

mevzuat yönünden gerekli inceleme yapılarak, ödemenin yapılmasını teminen Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır. 

 Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarına ait 104 adet ödenek aktarma ve 

1451 adet ödenek gönderme belgeleri üzerinde ön mali kontrol işlemleri yapılarak, bilgisayar 

ortamında onaylanmıştır.  

Ayrıca, 2013 yılında Genel Müdürlüğümüz adına 2 adet ihdas ve iptal edilen kadro 

dağılım cetvelleri ile 3 adet seyahat kartı listelerinin ön mali kontrolü yapılarak, bu husustaki 

görüşümüz ilgili Başkanlıklara yazılı olarak bildirilmiştir. 

f. İç Kontrol Çalışmaları 

 

İç kontrol, kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş 

hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere 

tasarlanmış ve Kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. 
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Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi 

ve izlenmesinde koordinatörlüğü sağlamak Başkanlığımızın görevleri arasında bulunmaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Rehberi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde çalışmalar başlatılmış ve katılımcı 

yöntemlerle hazırlanan revize Uyum Eylem Planı Genel Müdürlük Makamının 13/05/2013 

tarih ve 955 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde İç Kontrol Sisteminin 

kurulması ve uygulanmasına dönük çalışmalar Başkanlığımız teknik desteği ve 

koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin bizzat katılımıyla ve uygulamasıyla devam 

etmektedir. 

g. Kalite Çalışmaları 

 

Kamu yönetiminin temel unsurlarından biri olan vatandaş odaklı hizmet sunumu 

sisteminin kamu kurumlarınca sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, 

uluslararası hizmet standartları ve kalitesinin yakalanması, katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf ve 

hesap verebilir bir kamu yönetim anlayışının yerleştirilebilmesi için gelişen ve değişen 

ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması önem arz etmektedir. 

İyi işleyen bir kamu yönetiminin, aynı zamanda iyi işleyen vatandaş odaklı hizmet 

sunumu rejimiyle mümkün olabileceği gerçeği de dikkate alındığında, çağın gereksinimlerine 

cevap verebilen, işlevsel ve çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi zorunluluğu aşikârdır. 

Modern yönetim anlayışı kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak 166 

yıllık sermayemizi, bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı gelişen teknoloji ile entegre ederek, 

değişen talepleri karşılama noktasında müşteri memnuniyeti adına “vatandaş odaklı hizmet 

sunumu” ilke edinilmiştir. 

Kurumsal başarımızı belirleyen en önemli unsurlardan olan kalite anlayışımız, kurumsal 

ilerleyişini hız kesmeden sürdürmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kurumsal stratejik plan 

kapsamında yürütülen projelerin altlığını oluşturmakta ve uygulama birliği sağlamaktadır. 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin 

sağlanması, gelişim, inovasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, 

bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli 
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iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmiş ve smart hedeflere uygun olarak 

Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. 

Kurumumuzda yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları sonucunda 2010 

yılında 13 merkez birimi, 2011 yılında 242 taşra birimi, 2012 yılında ise 454 taşra birimi 

olmak üzere toplam 709 birimimizde belgelendirme çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiş 

olup, 2013 yılı itibariyle kalan 364 birimimizin belgelendirme çalışmalarına hız verilmiştir. 

2013 yılı programı sonucunda TSE tarafından yapılan 3.taraf denetime hazırlık 

çalışmaları kapsamında Kurumumuz, 13 merkez birimi, 22 Bölge, 957 Tapu ve 81 Kadastro 

Müdürlüğü olmak üzere toplam 1073 birim ve 17750 personel ile TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkikine tabii tutulmuştur. 

Bu kapsamda; 

 24 Şubat-01 Mart 2013 tarihleri arasında Afyon Karahisar ilinde Genel Müdürlüğümüz 

merkez birimlerindeki 30 kalite temsilcisi, 50 Kalite Denetçisi, Türkiye genelinde 22 

Bölge Müdürlüğü Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü ve her 

Bölge Müdürlüğüne bağlı Kalite Yönetim Sistemi belgesi almamış olan Tapu 

Müdürlüklerini kapsamak üzere 364 müdürlükteki Kalite Temsilcilerine Kalite 

Denetçilerince Kurum Kültürü, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

Standartlarını kapsayan Temel Kalite Kavramları ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi kurumsal internet sayfası, dokümantasyon, süreç 

yönetimi ve analizi konularında eğitim verilmiştir. 

 Kalite Yönetim Sistemine dahil edilecek olan 364 Müdürlüğün yaklaşık 2.200 

personeline ise 04-24 Mart 2013 tarihleri arasında Kalite Denetçilerimizin gözetiminde 

Bölge Müdürlüklerince 2 gün süreli eğitimler verilmiştir. 

 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları kapsamında kurumumuzun 

merkez ve taşra olmak üzere toplam 1.073 biriminin İç Tetkikleri 30.04.2013 tarihinde 

Kalite Denetçileri ve İç Tetkikçiler tarafından bitirilmiştir ve 3. taraf bağımsız denetime 

hazır hale getirilmiştir. 

 TSE denetçilerince 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Belge 

Yenileme Tetkiki” sonrasında, Kurumumuzun her yıl gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü 

etkinlikleri çerçevesinde 21 Mayıs 2013 günü TSE Başkanı tarafından Genel 

Müdürümüze basın huzurunda “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ve “IQNET Belgesi” 

takdimi yapılmıştır. 
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Tablo 12: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
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Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi uyumunda 

yürütülen Kalite Yönetim Sistemi 

yaygınlaştırma ve geliştirme çalışmaları 

kapsamında, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından hazırlanan TS EN 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

Performans Raporu TSE tarafından 

yapılacak olan Belge Yenileme Tetkiki 

öncesi Yönetimin Gözden Geçirme 

Toplantısına esas oluşturmak üzere Üst 

Yönetimin bilgi ve görüşlerine sunulmuştur. 

Görev ve yetki alanına giren konularda Ülkemizde öncü ve sektöründe lider kurum olan 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerini modern yönetim 

anlayışı konseptine uygun olarak sürdürmektedir. Başkanlığımızca Sürekli Kurumsal Gelişim 

Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi 

2013 yılı faaliyetlerini; 2010-2014 Stratejik Plan, Kalite Konseyi Kararı ve Eğitim Kurulu 

Kararı doğrultusunda Makam’ın 04.02.2013 tarih ve 305 sayılı Olur’u gereği planlamış ve 

gerekli çalışmalara başlamıştır. 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarında TS EN ISO 9001:2008 

standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, 

etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksiklik ve uygunsuzlukların tespit edilerek 

giderilmesi ve kurulmuş olan KYS’ nin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi ve 

sistem kalifikasyonunun sağlanmasıdır. 

 Kurumumuz tarafından 24 Şubat-1 Mart 2013 tarihleri arasında, 22 Bölge 

Müdürlüğümüzce 24.03.2013 tarihi haftasında yürütülen eğitim faaliyetleri ve 

25.03.2013-30.04.2013 tarihleri arasında Kalite Denetçileri ve İç Tetkikçiler mahareti 

ile 1.073 birimimizde yapılan İç Tetkikler (Birinci Taraf Denetim) neticesinde Kalite 

Yönetim Sistemi faaliyetlerinin gözden geçirilmesini, mevcut performansın ortaya 

konmasını ve bu amaçla yapılan Düzeltici ve Önleyici (DÖF) Faaliyet çalışmalarını 

kapsar. 

 Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Genel 

Müdürlük Merkez Birimlerindeki 30 Kalite Temsilcisi, 50 Kalite Denetçisi, Türkiye 
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genelinde 22 Bölge Müdürlüğü Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube 

Müdürü ve her Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almamış olan 

tapu müdürlüklerini kapsamak üzere 364 müdürlükteki kalite temsilcisi olmak üzere 

450 personele TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları kapsamında 

24 Şubat – 1 Mart tarihi haftasında Afyonkarahisar ilinde 5 gün süreli eğitim verilmiştir.  

 Kalite Yönetim Sistemi’ne dahil olmamış 364 Tapu Müdürlüğümüzdeki 2.196 

personele 24.03.2013 tarihi haftasında Bölge Müdürlüğü yetki alanında, Kalite 

Denetçileri gözetiminde 2 gün süreli temel kalite eğitimleri verilmiştir. 

i. İç Tetkik Faaliyetleri: 

İç tetkikler; kurumumuzda uygulanmakta olan K.Y.S.’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve 

etkinliğini ölçmek, sistemin işleyişini, birimlere sağladığı katkıları, iyileştirmeleri, 

iyileştirmeye açık yönleri değerlendirmek ve üst yönetimi bilgilendirmek amacını 

taşımaktadır. 

Genel Müdürlük Merkez birimlerinde İç Tetkikler, TSE EN ISO 9001:2008 K.Y.S. 

standartlarının 8.2.2. maddesi gereğince İç Tetkik Prosedürü doğrultusunda ve ISO 19011 

kılavuzluğunda 25.03.2013 – 29.03.2013 tarihleri haftasında İç Tetkik planına uygun olarak 

Kalite Denetçilerince gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Müdürlüklerimiz yetki alanında bulunan 1038 Müdürlüğümüzün İç Tetkikleri ise 

25.03.2013 – 12.04.2013 tarihleri arasında İç Tetkikçiler tarafından tamamlanmıştır. 

Ayrıca; 22 Bölge Müdürlüğümüze ilişkin İç Tetkik, Takip Tetkiki ve Kontrolleri 

15.04.2013 – 30.04.2013 tarihleri arasında Kalite Denetçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

K.Y.S. standardı beklentilerine uygun olarak tasarlanan, birimler tarafından 

ulaşılabilirliği sağlanan K.Y.S. Dokümantasyonu incelenerek İç Tetkikler, İç Tetkik 

Prosedürü gereği aşağıda maddeler halinde belirtildiği üzere 3 Ana Gurupta 

gerçekleştirilmiştir. 
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İç tetkikler aşağıdaki üç ana grupta gerçekleştirilir: 

 

Şekil 8: İç Tetkik Gerçekleştirme Aşamaları 

 

Merkez ve Taşra olmak üzere toplam 1073 birimimizde Kalite Denetçileri ve İç 

Tetkikçiler tarafından İç Tetkik prosedürüne uygun olarak yapılan İç Tetkikler neticesinde, 

birimlerde tespit edilen minör uygunsuzluklar ve yapılacak düzeltici faaliyetler İç Tetkik 

Raporuna bağlanmıştır.  

Tespit edilen uygunsuzluklar genel olarak; 

 Personelde, Kalite Yönetim Sistemi prensiplerine ilişkin farkındalığın yeterli 

düzeyde olmadığı. 

 Yeni atanan personelin oryantasyon eğitimlerinin (eksik olduğu) yapılmadığı. 

 Kurum içi ve Kurumlar arası yazışmalarda Kurum ve K.Y.S. logosunun 

kullanılmadığı 

 Birim organizasyon şemalarının güncel olmadığı. 

 Arşivde adresleme sisteminin bulunmadığı. 

 Bazı süreç tanımlamalarında uygunsuzluğun mevcut olduğu. 

 

• Organizasyon 

• Sorumluluk ve Yetkileri (Görev 
Tanımları) 

• Dokümantasyonu (Kalite El kitabı, 
Prosedürler, Talimatlar, Süreçler,    
Destek Dokümanları, Kayıtlar) 

 

Kalite Sisteminin 
Tetkiki 

• Çalışanlar 

• Makine ve Kontrol Teçhizatları 

• Fiziki Şartlar  

• Süreçler ve Faaliyetler 

• Satın Alınan Malzemelerin Kontrolü 

Süreçlerin ve 
Teçhizatın Tetkiki 

• Hizmet Uygulamalarının 

• Vatandaş memnuniyetinin ve hizmet 
performansının ölçülmesi ve vatandaş 
şikayetlerinin değerlendirilmesi. 

Hizmet Kalitesinin 
Tetkiki 
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 İş akış şeması bulunan ödüllendirme sisteminin uygulanmasında eksiklik 

olduğu. 

 Görevden ayrılan, görev değişikliği olan veya izne ayrılan personele ilişkin, 

devam eden işlemler yönüyle teslim formu düzenlenmediği. 

 Bazı birimlerde personelin yapacağı işlere yönelik görev tanımlarının personele 

yazılı olarak tebliğ edilmediği. 

 Göreve yeni başlayan personele K.Y.S. ile ilgili eğitim verilmediği ve göreve 

devam eden personelin eğitimlerinin eksik olduğu. 

 İyileştirme takım çalışmalarına gerekli önemin gösterilmediği, yetersiz olduğu. 

 Personelin bulunmadığı durumlarda yerine bakacak yazılı olarak 

belirlenmediği. 

 Göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verildiği ancak kayıt 

altına alınmadığı. 

 Kurum arşivine devredilmesi gereken evrakların devredilmediği ve kayıtlarının 

tutulmadığı. 

 Kalite politikamızın konsepte uygun yerlere asılmadığı. 

 Arşivlerde, arşiv planının bulunmadığı. 

 Servislerde ve arşivde “yangında öncelikli kurtarılacak” evrak ve 

malzemelerinin uyarı yazıları ile belirtilmediği. 

 Arşiv binasının iklimlendirmesinin yeterli olmadığı. 

 Bazı birimlerde standart dosya planı ve arşiv yönetmeliğinin tam olarak 

uygulanmadığı.  

 Süreç raporlarının takibinde gerekli özenin gösterilmediği. 

 Masa taahhüt kartlarının bulunmadığı. 

 Çalışan ve vatandaş memnuniyeti anket sonuçlarının etkili bir şekilde 

kullanılarak  geri dönüşümün sağlanmadığı. 

 K.Y.S. kapsamında öneri kutularının kurumsallaşma adına merkez ve taşra 

teşkilatlarının tamamında standart hale getirilmediği, 

şeklindedir. 

Belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili gerekli takip tetkikleri yapılmıştır. 

Yapılan iç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukla ilgili düzeltici faaliyetler başlatılmış olup, 

iyileştirme takım çalışmaları, öneri sistemi uygulamaları ve düzeltici önleyici faaliyetler ile 

sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 
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ii. Bölge Müdürlükleri Y.G.G. Faaliyetleri 

Bölge Müdürlükleri 25.03.2013-30.04.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Tetkik 

faaliyetlerini takiben Y.G.G. toplantılarını, “Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme 

Prosedürü’ne” uygun olarak tamamlamışlardır.  

iii. Alo Tapu Hattı, Hizmet Takip Masası ve Müşteri Memnuniyeti Faaliyetleri: 

 Modern yönetim anlayışı konsepti çerçevesinde vatandaşa sunduğumuz hizmetin 

kalitesini arttırmak iş ve işlemlere hız kazandırmak, Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş 

arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletişim için çalışan ALO TAPU hattı merkezimiz aracılığı ile 

yapılan bilgilendirilmelere ilişkin performans aşağıda belirtilen uyumdadır.  

Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların 

önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi”  

uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2011 yılında 85.038 vatandaş ile yapılan anket 

sonucu %95.11 memnuniyet, 2012 yılında 132.061 vatandaş ile yapılan anket sonucu %96.81 

memnuniyet ve 2013 yılı ilk 9 ayında 111.094 vatandaş ile yapılan anket sonucu  %97.69 

memnuniyet sağlandığı görülmektedir. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk 

yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir. 

 

TKGM KYS HİZMET TAKİP MASASI ANKET ANALİZİ 

YIL 

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TKGM GENEL 

Örneklem 
Memnuniyet 

Oranı 
Örneklem 

Memnuniyet 

Oranı 
Örneklem 

Memnuniyet 

Oranı 

2012 116.072 97,63% 15.989 95,98% 132.061 96,81% 

2013 91.685 97,80% 19.409 97,58% 111.094 97,69% 

 

Tablo 1323: Müşteri Memnuniyeti Anketi Uygulama Sonuçları Tablosu 

 

iv. Öneri Değerlendirme Sistemi: 

K.Y.S. kapsamında kurulmuş olan “ Öneri Değerlendirme Sistemi” Kurumun Web 

sitesi üzerinde bulunan K.Y.S. linki içerisindeki “Öneri Formu” ve “Öneri Kutuları” 
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maharetiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu şekilde çalışan personelden 813 öneri 

alınmıştır. Uygun ve uygulanabilir öneriler ilgili birimlerce incelenerek uygulanabilirliği 

uyumunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, öneri sahiplerine teşekkür belgeleri 

gönderilmek suretiyle geri dönüş sağlanmaktadır. 

v. Kalite Yönetim Sistemi ve Dokümantasyon Faaliyetleri: 

 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının beklentilerine uygun 

olarak tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği sağlanan K.Y.S. dokümantasyonu; 

 Kalite El Kitabı (K.E.K) 

 Prosedürler (8 adet) 

 İş Akış Şemaları (620 adet) 

 Talimatlar (620 adet) 

 Süreçler (46 adet) 

 Formlar (398 adet) 

 İyileştirme Takım Çalışmaları (90 adet) 

 Çalışan Personel Önerileri (813 adet) 

Esas alınarak gözden geçirilmiş olup, Kalite Denetçilerinden oluşan 5 adet K.Y.S Ar-Ge 

Çalışma Grubu güncelleme çalışmalarına devam etmektedir. İdaremiz www.tkgm.gov.tr 

internet adresindeki K.Y.S linkinden dokümanlara ulaşım sağlanmaktadır. 

Kurumumuzun merkez ve taşra olmak üzere toplam 1.073 birimin tamamında Sürekli 

Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

Standartları entegrasyonu sürdürülmektedir. Merkez ve taşra birimlerimizin iç tetkikleri 

bitirilmiş, takip tetkikleri tamamlanmış, iç tetkik soru listesine göre yapılan iç tetkiklerde 

bulunan minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler başlatılmış ve Y.G.G. toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarında;  

 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş olan 

kalite yönetiminin sürekliliğinin ve gelişimini sağlanması ancak takım çalışması ile 

sürdürülebileceği hususunun benimsendiği, 

 Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı temin edilerek eğitim, 

iletişim ve motivasyon imkanlarının sağlandığı, 

http://www.tkgm.gov.tr/
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 Kurumsal aidiyet duygusunun pekiştirildiği, görev ve hizmetlerin 

gerçekleştirilmesinde mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlara uyulma gayreti içerisinde 

olunduğu, 

  Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için gündemin ve 

gelişmelerin takip edildiği,  

 Kamu hizmet bilincine uygun olarak verilen kamu hizmetinde Mesleki Etik 

İlkelere uygun davranılmaya çalışıldığı, 

gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının K.Y.S 

standardı kapsamında yapmış olduğu faaliyetler son derece olumlu ve kabul edilebilir 

bulunmuştur. Kalite Yönetim Sistemi felsefesinin yeterince anlaşıldığı, bu anlaşılmanın iç 

tetkik ve takip tetkiki uygulamalarında ve faaliyetlerinde bunu yansıttığı, personel ve vatandaş 

ile yapılan görüşmelerde bu uyumun getirisi memnuniyetler gözlemlenmiştir. Genel olarak 

birimlerin fiziki ortamlarının vatandaş odaklı hizmet sunumu konseptine uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz bundan sonra yürüteceği faaliyetlerde, daha önceki yıllarda 

olduğu gibi kalite politikamız önderliğinde, sürekli gelişmeyi ve vatandaş memnuniyetini 

hedefleyerek, görev ve yetki alanına giren konularda öncü, sektöründe lider kurum olarak 

çalışmaya devam edecektir.  

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 

yürütülen, TS EN ISO 9001:2008 Standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme 

çalışmaları sonucunda, merkez ve taşra olmak üzere 1.073 birimimizin tamamı 2013 yılında 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan bağımsız denetim sonucunda Kalite Yönetim 

Sistemi ve IQNET Belgesi almıştır. 

Kurumumuzun 2010-2014 Stratejik Planı ve Eğitim Kurulumuzun 30.09.2013 tarih ve 

18894 sayılı kararı kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının bundan sonraki 

dönemde de devamının sağlanabilmesi, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan kurumumuzun 

sunduğu hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’nün 2014 yılı 

birinci gözetim denetimi faaliyetine hazırlık amacıyla, “Kalite Yönetim Sistemi 2013 Yılı 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi - 2014 Yılı Hedeflerinin Belirlenmesi ile Kalite Yönetim 
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Sistemi Kapsamında Sürekli İyileştirme Eğitimi” ve 2014 yılı İç Tetkik Faaliyeti programı 

çalışmalarına başlanmıştır. 

h. Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Çalışmaları 

 

Bilgi Paylaşımı  (Protokol İnceleme ve Değerlendirme) Şube Müdürlüğü, gelen 

protokol taleplerini ve taslak protokolleri değerlendirmek üzere protokol inceleme ve 

değerlendirme toplantıları düzenleyerek aşağıda özeti verilen çalışmaları yerine getirmiştir. 

Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerinden gelen protokol 

talepleri değerlendirilmiştir. Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir statüsündeki illerimizdeki 

kuruluşlarla ilgili Bölge Müdürlüklerimizce onaylanan protokoller için görüş verilmiştir. 

Protokol İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesi gereken protokol taslakları 

için 17 adet toplantı düzenlenmiştir. 

2013 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 19 ve Belediyeler ile 68 olmak üzere 

toplamda 87 adet protokol imzalanmıştır. 

i. Taşınır İşlemleri  

 

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39(d) maddesinde; “Bakanlık, birimlerin taşınır kayıt ve 

işlemlerinin say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, uygulama sonuçlarına göre diğer 

idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna ilişkin 

usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibariyle belirlemeye yetkilidir.” denilmiştir. 

Ayrıca, 30 Ekim 2011 tarih ve 28100 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 

2011/2303 sayılı 2012 Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan  “Öncelikli Politikalar ve Alınacak Tedbirler” başlığı 

altında düzenlenen beş numaralı tedbirde “Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

taşınır kayıt ve işlemleri tek bir sistem üzerinden yapılacaktır” denilerek 2012 yılı Aralık ayı 

hedef tarih olarak alınmıştır.  

Anılan mevzuat çerçevesinde Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 

yönlendirmesi üzerine 2013 yılbaşından itibaren taşınır mal işlemlerinin takip edildiği 

SGB.net sisteminden “KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine (TKYS)” geçilmesi 

kararlaştırılmış, ilgili personelin yeni sisteme entegrasyonunu sağlamak üzere 17 bölgemizde 

720 personelimiz eğitime tabi tutulmuştur. 

2013 yılında Başkanlığımızda gerçekleştirilen taşınır giriş ve çıkış işlemleri aşağıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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  Taşınır Giriş İşlemleri 

  Satın Alma Giriş Devir Giriş Devir Kurum Giriş 

  Dayanıklı 

Malzeme  

Tüketim 

Malzeme 

Dayanıklı 

Malzeme  

Tüketim 

Malzeme 

Dayanıklı 

Malzeme  

Tüketim 

Malzeme 

Miktar(Adet) 6 1.125 - - 56 18.246 

Tutar (TL) 12.774 36.923 - - 46.948 10.364 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1424: Taşınır İşlemleri Tablosu 

 

 

j. Parlamento İş ve İşlemleri 

2013 Yasama yılı itibariyle; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gönderilen, 

milletvekillerince Başbakanımıza veya Bakanımıza yöneltilen 133 adet yazılı ve sözlü soru 

önergeleri Genel Müdürlüğümüz açısından değerlendirilerek cevaplandırılmış olup, 

Bakanlığımız aracılığıyla TBMM’ ye gönderilmiştir. 

k. Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları  

Başkanlığımızın, stratejik hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi ve verimliliğini 

arttırılabilmesi için başlatılan “Yönetim Bilgi Sistemi” çalışmalarına 2013 yılı içerisinde de 

devam edilmiş olup bu kapsamda; 

 Tapu Müdürlüklerimizin istatistik verilerinin kontrolü bitirilmiş, web sayfamız harita 

üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak Türkiye Geneli Tapu İstatistikleri ve İl 

Bazında Tapu İstatistik Bilgileri olarak yayınlanmıştır. 

 Kadastro Dairesi Başkanlığınca hazırlanan il bazında kadastro durumu ve yapım işleri 

bilgileri ile Yabancı İşler Dairesi’nde hazırlanan il bazında yabancı kişiler taşınmaz 

durumu bilgileri ile Maliye Bakanlığı e-bütçe programından illerdeki defterdarlık ve 

ilçelerdeki mal müdürlüklerine gönderilen harcama miktarları bilgileri ve sistemden 

TAKBİS ’e geçiş tarihlerini gösteren Müdürlük bilgileri, on-line randevu sistemine 

geçen müdürlük bilgileri geçiş tarihi toplanarak il faaliyetlerini tanıtan İL 

Taşınır Çıkış İşlemleri 

  

Tüketim Çıkış 

  

Devir Çıkış 

Dayanıklı 

Malzeme  

Tüketim 

Malzeme 

Miktar(Adet) 19.725 - 123 - 

Tutar (TL) 26.742 - 196.529 - 
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ENVANTERİ raporu hazırlanmış, web sayfamızda, istatistikler adı altında 

yayınlanmıştır. 

 2013 yılında Tapu / Kadastro Müdürlükleri evrak akışını sağlamak veya bölge 

müdürlüklerimizde maaş, fazla mesai, Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri girişlerini 

sağlamak amacıyla ilgili personele ERP yetkileri verilmiştir. 

 Yönetim Bilgi Sistemleri Aylık Faaliyet Raporları hazırlanarak 1 nüsha Genel 

Müdürümüze gönderilmiş diğer nüshası web sayfamızda yayınlamıştır. 

 Maaşa Giren-Çıkan Personel Listeleri; Kesinti Listeleri, Yıl boyunca aylık olarak 

Maaşlara giren-çıkan personel olarak düzenlenmiş ve ilgili listeler saymanlığa 

gönderilmek üzere Mutemetliğe iletilmiştir. 

 Çeşitli Başkanlık, Tapu Müdürlükleri veya Bölge Müdürlüklerinden gelen talepler 

üzerine muhtelif raporlar (Personel hareketi raporları, bölge veya müdürlük bazında 

personel durumları ile ilgili raporlar, evrak, hukuk müşavirliği dosya bilgileri, tapu 

istatistik birim bilgileri ile ilgili raporlar, bilgi edinmeden gelen talepler hazırlanmış 

ilgili birim veya kişilere gönderilmiştir. 

  E-posta yoluyla gelen talepler karşılanmış ve cevap verilerek, arşivlenmiştir. 

 Üç Ayda bir İç Denetim İstatistikleri birimimize İç Denetim Başkanlığından gelen 

bilgiler ile yayına hazırlanarak, yayınlanmıştır. 

 6 aylık dönemler halinde Hukuk verileri düzenlenerek Hukuk Müşavirliği İstatistik 

Bilgileri başlığı altında web sitemizde ve Hukuk Müşavirliği web sitesinde 

yayınlanarak ilgililerin hizmetine sunulmuştur. (Dağılım Grafikleri ve ilgili tablolar 

halinde) 

 Başkanlık web sayfasında; Başkanlığımıza bağlı birimlerle ilgili her türlü haber, 

duyuru içerik bilgi hazırlanarak yayınlanmıştır. 
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Tablo 15: Yönetim Bilgi Sistemleri 2013 yılı Faaliyet Tablosu (Sayısal Bilgiler) 

 

 

 

 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 
11484 

984 972 

184 120 

2520 

36 36 12 3 

4644 

264 

Tapu İstatistikleri Kontrol (957 
Tapu Müd) 11484 

Tapu İstatistikleri Yayınlama 
Haz. (81 İl ve Türkiye Gen.) 984 

İl Envanteri Düzenleme (web 
Say. 972 

İç Denetim İstat portal 
düzenleme 184 

Hukuk Müşavirliği İstatistikleri 
120 

ERP Yetkileri Düzenleme 2520 

Maaşa Esas Bilgi Listeleri 36 

Başkanlık ve Birimlerden Rapor 
Talepleri 300 

Ebildirge Listeleri 36 

Yönetim Bilgi Sistemleri 
Faaliyet Raporu 12 

IL Dosyası 3 

İşlemi Biten Dosya Sayısı 4644 

E-posta talepleri  264 

Başkanlık web tasarım 
,yayınlama 60 
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l. Kamu Zararının Tahsili ve Takibi 

 

 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Alacak 

Takip Dosyası” başlıklı 8 inci maddesinde mevcut “Tespit edilerek kamu idarelerine 

bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde mali hizmetler 

birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılır.” hükmü uyarınca 

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatını ilgilendiren kamu zararlarının alacak takibini yapma 

görevi Başkanlığımızca taşra birimlerinde ise Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir.  

Bu bağlamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün her tür kamu zararından doğan 

alacağının takip işlemlerinin daha açık ve anlaşılır yapılabilmesi, işlemi gerçekleştiren 

personelin uygulamada karşılaştığı zorlukları en aza indirgemek için çalışmalar 

yapılmaktadır. 

İlgili birimlerden intikal eden dosyalar neticesinde, 47 adet takip dosyası açılmış olup 

41 adet dosyanın işlemleri bitirilmiş, 6 adet dosyanın işlemleri devam etmektedir. 20 adet 

dosya ise gereği yapılmak üzere bölge müdürlüklerine gönderilmiştir. 

m. Yazışmalar 

Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde değişik konularda olmak 

üzere toplam 5.714 adet gelen evrak ile ilgili işlem yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam 

2.763 adet giden evrak düzenlenmiştir. Bu evrakların ilgili birimlere göre dağılımı çizelgede 

gösterilmektedir. 
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2. Performans Sonuçları Tablosu 

 

İdare Adı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

P
er

fo
rm

a
n

s 

H
ed

ef
i 

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö
st

er
g
es

i 

Açıklama 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 

Durumu 

7   Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve eğitimlere 

katılan personel oranını her yıl %10 

artırmak. 

      

  34 Mesleki, teknik ve yurtdışı eğitimlere 

katılan personel oranı/yıl/Yüzde 

15,00 10,00 Başarılı 

8   Sürekli Kurumsal Gelişim Projesini 

Bölge Müdürlükleri ve bağlı Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerine 

yaygınlaştırmak. 

      

  37 Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 

yaygınlaştırılan bölge, tapu ve kadastro 

müdürlüğü sayısı/yıl/Adet 

356,00 364,00 Başarılı 

9   Tüm kurum çalışan memnuniyet 

oranını her yıl %5 oranında artırmak. 

      

  38 Takdirname, plaket, maaş veya hizmet 

ödülü alan personel oranı/yıl/Yüzde 

2,00 2,00 Başarılı 

  39 Çalışan memnuniyeti anketi kapsamında 

verilen cevapların olumlu yönde bir önceki 

yıla göre artış oranı/yıl/Yüzde 

4,00 1,00 Makul 

16   Yurtdışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla 

eşdeğer kurumlarla toplam 3 adet 

işbirliği gerçekleştirmek. 

      

  76 İşbirliği yapılan yurtdışı kurum/ülke 

sayısı/yıl/Adet 

1,00 2,00 İyileştirilmeli 
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Yıl/Dönem 2013 

İdare Adı 27.75 - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / STRATEJİ GELİŞTİRME 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Performans Hedefi  8/Sürekli Kurumsal Gelişim Projesini Bölge Müdürlükleri ve bağlı Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerine yaygınlaştırmak. 

Sıra Performans 

Göstergeleri 

Hedef  

(a) 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini  

(b) 

Gerçekleşme Gerçekleşme 

Durumu 
I.  

Üç  

Aylık 

II. 

Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. 

Üç 

Aylık 

Kümülatif 

(c) 

1 Sürekli Kurumsal 

Gelişim Projesi 

yaygınlaştırılan 

bölge, tapu ve 

kadastro müdürlüğü 

sayısı/yıl/Adet 

356,0 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00 364,00 Başarılı 

Değerlendirme 

 

Proje tüm merkez, taşra ve bölge müdürlüklerinde yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 

 

Performans Hedefi  7/Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve eğitimlere katılan personel oranını her yıl %10 

artırmak.           

9/Tüm kurum çalışan memnuniyet oranını her yıl %5 oranında artırmak. 

Sıra Performans 

Göstergeleri 

Hedef  

(a) 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini  

(b) 

Gerçekleşme Gerçekleşme 

Durumu 
I. Üç  

Aylık 

II. Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. 

Üç 

Aylık 

Kümülatif 

(c)  

1 Takdirname, plaket, 

maaş veya hizmet 

ödülü  alan personel 

oranı/yıl/Yüzde 

2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Başarılı 

2 Çalışan memnuniyeti 

anketi kapsamında 

verilen cevapların 

olumlu yönde bir 

önceki yıla göre artış 

oranı/yıl/Yüzde 

4,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Makul 

5 Mesleki, teknik ve 

yurtdışı eğitimlere 

katılan personel 

oranı/yıl/Yüzde 

15,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Başarılı 

Değerlendirme 

 

Çalışan memnuniyeti oranını artırma çalışmaları; personel kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesi, fiziki mekanların modernize edilmesi ve eğitim faaliyetlerimiz ile güçlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Sapma nedenlerinin ortadan kaldırılması ile olumlu sonuçların alınacağı düşünülmektedir. 2014 yılı itibariyle daha 

fazla personelimiz eğitim toplantılarına yönlendirilecektir. 
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Performans Hedefi  16/Yurtdışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşdeğer kurumlarla toplam 3 adet 

işbirliği gerçekleştirmek. 

Sıra Performans 

Göstergeleri 

Hedef  

(a) 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini  

(b) 

Gerçekleşme Gerçekleşme 

Durumu 
I. Üç  

Aylık 

II. 

Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. 

Üç 

Aylık 

Kümülatif 

(c)  

1 İşbirliği yapılan 

yurtdışı kurum/ülke 

sayısı/yıl/Adet 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İyileştirilmeli 

 

Değerlendirme 

 

6083 Sayılı Teşkilat Kanunu ile yurt dışı faaliyetleri Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 

Tablo 1625: Performans Sonuçları Tabloları 

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme 

düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergeleri, hedefleri izleme ve değerlendirme 

faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. 

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler 

itibarıyla harcama birimlerince sisteme girilen performans göstergesi gerçekleşmeleri 

üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme 

değerini ve bu sonuçla ilgili analizi içermektedir. Değerlendirme kapsamında performans 

göstergesinin kaynağı, sonuç analizi, hedeflenen değerden sapma varsa nedeni ve söz konusu 

sapma ile ilgili önümüzdeki dönemde alınacak önlemler tespit edilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz Performans Programında yer alan Başkanlığımıza ait 

performans hedefleri, performans göstergeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, gerçekleşme 

durumlarında genel bir başarı görülmekle birlikte “yurtdışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla 

eşdeğer kurumlarla toplam 3 adet işbirliği gerçekleştirme” hedefinde gerçekleşme 

sağlanamamış, Teşkilat Kanunumuzla yurtdışı ilişkiler Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına 

tevdii edildiğinden performans hedefinin iyileştirilmesine yönelik herhangi bir çalışma 

gerçekleştirilmemiştir. 
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4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 

Stratejik plan, performans programı ve izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye 

SGB.net sistemi üzerinden yürütülmektedir. Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan 

stratejik plan, performans programı ve izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde 

misyon ve vizyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen 

basamaklı bir yapı kurulmuştur. 

Stratejik Planda yer alan tema, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans 

programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında 

bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur. 

Performans programının raporlama aşamasında hem analitik bütçe sınıflandırmasına 

hem de performans programına uygun raporlar alınabilmektedir. Ayrıca e-bütçe sistemiyle 

elektronik ortamda sağlanan entegrasyon ile performans programına ilişkin veri alışverişi 

mümkün hale gelmiştir. 

Böylelikle, iki sistemde yer alan veriler arasında tutarlılık sağlanmış ve performans 

programı teklifi, e-bütçe sisteminden alınan raporlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Stratejik yönetim sistemi ile kamu idarelerinde sağlanmak istenen etkinlik, 

ekonomiklik ve etkililik performans bilgi sisteminin etkinliğinin artırılmasıyla doğru 

orantılıdır. Bakanlıkta yer alan elektronik sistemlerdeki her sürecin ve bu süreçlere ilişkin 

uygulamaların performans bilgi sistemi ile entegrasyonu neticesinde stratejik yönetim 

sisteminin daha gerçekçi bir yapıya kavuşturulması hedefine bir adım daha yaklaşılmış 

olunacaktır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Güçlü ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

 

 Başkanlığımız stratejik amaç, hedef, misyon ve vizyon çalışması sırasında belirlenen 

GZFT (SWOT) analiz sonuçlarına göre güçlü, gelişmeye açık alanlar ile fırsat ve tehditler şu 

şekilde ortaya çıkmıştır: 

Güçlü Alanlar Gelişmeye Açık Alanlar 

Bütçe hazırlama yetkisinin olması Fiziki çalışma alanının yetersiz olması 

Ayrıntılı harcama programı yapma yetkisinin 

olması 

Yeni kurulmuş olmasından dolayı 

belirsizliklerin yaşanması 

Bütçe işlemleri yetkisinin olması Görev tanımlarının net olmaması 

Genç, nitelikli ve öz verili personelin 

bulunması 
Koordinasyon eksikliği 

Birim içinde uzmanlaşmanın olması 
Uzman personel ücretleri bakımından diğer 

kurumlarla eşitsizliğin bulunması 

Katı hiyerarşik yapının olmaması 
Birime olan bilgi akışının sistemli ve 

güvenilir bir biçimde sağlanamaması 

Genel Müdürlük harcama sürecinde etkin 

olması 

Gerekli altyapıyı oluşturmadan çok kapsamlı 

projelere başlanması 

Genel Müdürlüğün Stratejik Planını yapıyor 

olması 
Personel sayısının yetersiz olması 

İç kontrol faaliyetlerinin koordinasyonunun 

sağlanması 
Birim yöneticilerinin yoğun çalışması 

Teknolojik altyapının gelişmiş olması  

Eğitim düzeyinin yüksek olması  

Doküman Yönetim Sisteminin uygulanıyor 

olması 
 

Mali karar ve işlemlere ilişkin verilen 

görüşlerin yönlendirici niteliği haiz olması 
 

Diğer birimlerle etkileşim diyalog ve 

iletişimin yüksek düzeyde seyretmesi 
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Fırsatlar Tehditler 

Üst yönetimin donanımlı olması 
Birime olan bilgi akışının sistemli ve 

güvenilir bir biçimde sağlanamaması 

5018 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ve 

bu yeniliklerin uygulamaya geçirilmesinde 

strateji geliştirme birimlerine verilen 

görevlerin önemliliği 

5018 sayılı Kanunun uygulanmasında ve 

koordinasyonunda eksiklerin bulunması 

Başta OECD ülkeleri olmak üzere dünyada 

stratejik yönetim anlayışına geçilmesi 

Mali konulara ilişkin mevzuatın bir kısmının 

günün şartlarına halen uyarlanmaması 

Bilgiye erişimin hızlanması 
Görev alanımıza girmeyen iş ve işlemlerin 

Başkanlığımıza iletilmesi 

Tablo 17: Başkanlığımızda yapılan GZFT (SWOT) Analizi Sonuçları 

B. Değerlendirme 

Başkanlığımız açısından bir tür durum analizi niteliğinde bulunan bu rapor, kamuda 

hayata geçirilmesi öngörülen yeni kamu yönetimi anlayışının benimsenmesinin amaçlandığını 

göstermektedir. 

Yapılan GZFT analizi; birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye 

açık alanlarımız ile fırsatlar ve tehditlerimizi ortaya koymamız açısından önemlidir. 

Yetkilerimiz doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz merkez ve merkez dışı birimlerinin 

faaliyetlerinde, 5018 sayılı Kanunda yer alan hesap verilebilirlik ve saydamlık kavramları 

çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve yeni kamu mali yönetim 

anlayışının benimsenmesi için yukarıda belirtilen tehditler ve gelişmeye açık alanlar özelinde 

gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

5018 sayılı Kanun ile benimsenen, kamuda stratejik yönetim anlayışının vazgeçilmez 

unsurlarından olan, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından büyük önem 

taşıyan 2013 yılı Birim Faaliyet Raporumuzu yayımlamış bulunmaktayız. 

Bu raporun hazırlanmasında; 

 Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak 

şekilde hazırlanacağına ilişkin “Sorumluluk İlkesi”, 
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 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, ön yargısız ve tarafsız 

olmasının zorunlu olduğuna ilişkin “Doğruluk ve Tarafsızlık İlkesi”, 

 Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak 

üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına ilişkin “Açıklık İlkesi”, 

 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm 

yönleriyle açıklaması gerektiğine ilişkin “Tam Açıklama İlkesi”, 

 Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin 

kullanılacağına ilişkin “Tutarlılık İlkesi” 

göz önünde bulundurulmuştur. 

Yukarıda yer alan ilkeler, sadece birim değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye açık 

alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak açısından değil; aynı zamanda stratejik 

planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının sonuçları ve stratejik hedefler 

ile bu hedeflerin uygulama sonuçlarının takibine olanak sağlaması açısından da önem 

taşımaktadır. 

Hazırladığımız Raporda; öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın tüm 

müdürlükleri ve bu müdürlüklerin yetki, görev ve sorumlulukları belirtilmiş, Başkanlık 

tarafından sunulan hizmetler ve ilgili mevzuat tarafından Başkanlığımıza verilen görev ve 

yetkiler açıklanmıştır. Ayrıca 2013 yılı içinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilere de faaliyet 

raporu içerisinde yer verilmiştir.  

Hazırlanan bu Birim Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı açısından bir 

nevi durum analizi niteliği taşımakla birlikte; geleceğe yönelik planlarda bir altyapı olma 

niteliğindedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 

projelerin hayata geçirilmesi planlı hareket etmenin temel taşlarını oluşturması açısından 

büyük önem arz etmektedir.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. (*) 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. 

 

 

                                                                                           ANKARA 

                                                                                                         31/03/2014 

   

 

               Orhan DELİGÖZ 

           Strateji Geliştirme Daire Başkanı 

                               

 

 

 

 

                                                      

*2013 İç denetçi ve Sayıştay raporu hazırlanmamıştır. 


