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BAŞKAN SUNUŞU 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum 

ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans 

programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini, belirlenmiş 

performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 

meydana gelen sapmaların nedenlerini ortaya koyan, idare 

hakkındaki genel ve malî bilgileri içeren faaliyet raporlarını 

hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmaları yükümlülüğü getirmiştir. 

Faaliyet raporu; üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedeflerdeki gerçekleşmelerin 

izlenmesinde, idarenin stratejik plan ve performans programı uygulama sonuçları ile kesin 

hesabı arasındaki ilişkinin kurulmasında temel belge niteliğindedir. Söz konusu raporların 

hazırlanmasında bu husus öncelikle dikkate alınmıştır. 

Faaliyet raporunda yer alacak verilerin oluşturulması ve yorumlanmasında doğruluk, tarafsızlık, 

açıklık ve anlaşılırlık, tutarlılık ve tam açıklayıcılık ilkeleri esas alınmıştır. Ayrıca, yürütülen 

faaliyete ilişkin kamuoyuna hesap verme kaygısıyla ve inceleme, değerlendirme ve denetime 

veri sağlama düşüncesiyle hareket edilmiştir. 

Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı şekilde kullanmak, aynı zamanda vatandaş odaklı, 

hesap verilebilirliği ön planda tutan bir birim olmak ilkelerinden hareketle Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığımızca 2017 yılında yapılmış olan iş ve işlemler, şeffaflık ve hesap verme 

sorumluluğu bilinciyle, faaliyet raporunda açıklanmıştır. 

Kamu yönetimi kontrol sisteminin önemli bir parçası olan, Başkanlığımız 2017 yılı Birim 

Faaliyet Raporunu Makamınızın onayına sunar, Başkanlığımızda görev alan tüm personele 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

 

 

  

Sinan FİDAN 
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 muhafaza etmek, 

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. 

ç) 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. 

d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

e) 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. 

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

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

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

ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

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

faaliyet raporunu hazırlamak. 

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

cetvellerini düzenlemek. 

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

ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

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

sonuçlandırmak. 

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

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

ı) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. 

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

çalışmalar yapmak. 

j) 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 müteşekkildir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D Blok 2. katta 

yaklaşık 660,00 m² alanda yerleşik durumdadır. 

2. Örgüt Yapısı 

Genel Müdürlüğümüz örgüt yapısı; 

 

Tablo 1 Genel Müdürlüğümüzün Organizasyon Şeması 
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Başkanlığımızın örgüt şeması aşağıda gösterildiği şekilde, şube müdürlükleri bazında 
oluşturulmuştur:  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tablo 2 Başkanlığımız Organizasyon Şeması 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2014-2017 yıllarına ait donanım envanteri 

aşağıdaki gibidir: 

DONANIM 2014 2015 2016  2017 

Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 79 80 80 90 

Diz Üstü Bilgisayar 66 71 71 73 

Yazıcı 62 65 65 66 

Tarayıcı 10 10 11 11 

Faks Cihazı 2 2 2 3 

Telefon 78 78 78 78 

Plotter 4 4 4 4 

Tablo 3 Son Dört Yılın Donanım Envanteri  

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 
İç Kontrol  

Şube Müdürlüğü 

Bütçe, Kesin Hesap 
Raporlama Şube 

Müdürlüğü 

Personel ve 
Koordinasyon Şube 

Müdürlüğü 

Yönetim Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğü 

Protokol Düzenleme ve 
Değerlendirme Şube 

Müdürlüğü 

 
Stratejik Yönetim ve 

Planlama 
Şube Müdürlüğü 

 
İç Kontrol  

Şube Müdürlüğü 

 
Kalite Şube Müdürlüğü 
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4. İnsan Kaynakları 

2017 yılı Başkanlığımızda görevli personelin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 

UNVAN TOPLAM 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI 1 
ŞUBE MÜDÜRÜ 4 
TAPU MÜDÜRÜ (Şb.Md.V.) 1 
MALİ HİZMETLER UZMANI 8 
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 3 
KONTROL MÜHENDİSİ 1 
MÜHENDİS 7 
ŞEHİR PLANCISI (Şb.Md.V.) 1 
KİMYAGER 1 
İSTATİSTİKÇİ 1 
APK UZMANI 3 
TAPU SİC. MÜD. YRD. (Bilgisayar İşl.) 1 
UZMAN 5 
PROGRAMCI 3 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 20 
MEMUR 4 
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI 1 
ÇÖZÜMLEYİCİ (657/4B) 1 
DÖNER SERMAYE DAİMİ İŞÇİ 3 

TOPLAM 69 

Tablo 4 Başkanlığımız Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı 

 

Grafik 1Başkanlığımızın Yıllara Göre Personel Sayısı 
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Başkanlığımızda çalışan personelin 41’i erkek, 28’i kadındır. 

 

Grafik 2 Başkanlığımızda Görevli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Başkanlığımızda görevli personelden 6’sı 21-29 yaş arası, 21’i 30-39 yaş arası, 21’i 40-

49 yaş arası, 15’i 50-59 yaş arası ve 6 kişi ise 60 yaş ve üstüdür. 

 

Grafik 3 Başkanlığımızda Görevli Personelin Yaş Dağılımı 
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Başkanlığımızda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 66 kişi, 4857 Sayılı 

İş Kanununa tabi olarak da 3 kişi (Döner Sermaye işçi) çalışmaktadır. 

 

Grafik 4 Başkanlığımızda Görevli Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 
 

Başkanlığımızda, Genel İdari Hizmet Sınıfında 50, Teknik Hizmet Sınıfında 14, Diğer 

hizmet sınıflarında ise 5 kişi çalışmaktadır. 

 

Grafik 5 Başkanlığımızda Görevli Personelinin Hizmet Sınıfları Dağılımı 
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Başkanlığımızda çalışan personelden 7 kişi lise ve altı, 5 kişi ön lisans, 47 kişi lisans,  8 
kişi yüksek lisans ve 2 kişi doktora eğitiminden mezun olmuştur. 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

LİSE MEZUNU VE ALTI 7 

ÖN LİSANS EĞİTİM MEZUNU 5 

LİSANS EĞİTİM MEZUNU 47 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİM MEZUNU 8 

DOKTORA EĞİTİM MEZUNU 2 

TOPLAM 69 

Tablo 5 Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Grafik 6 Başkanlığımızda Görevli Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 
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5. Sunulan Hizmetler 

Başkanlığımıza verilen görevler; 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 ve Kalite Şube Müdürlüğü alt birimleri vasıtasıyla 
yürütülmektedir. 

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) Bütçe tertipleri arasında ödenek aktarma işlemlerini 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,  

e) Harcama birimlerinden gelen nakit talep bilgilerini konsolide ederek aylık dönemler itibariyle 
Hazine Müsteşarlığına göndermek, 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen İdaremiz bütçesinin görüşmelerinde 
koordine ve sekretarya görevini yürütmek, 

g) Genel Müdürlüğümüz Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek, 

ğ) Genel Müdürlüğümüz yatırım programı hazırlıklarını koordine ve konsolide etmek, 
uygulama sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve buna ilişkin raporları hazırlamak, 

h) Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarınca 
istenilen yatırım gerçekleşme raporlarını hazırlamak, 

ı) Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği iş ve işlemleri 
yürütmek, 

i) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek,  
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j) Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan taşıtların kayıt ve takibine ilişkin işlemleri 
Taşıt Bilgi Sisteminde izlemek ve istenildiğinde raporlamak. 

k) Genel Müdürlüğümüzün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak,  

l) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

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, 

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 ve gündem dışı görüşme 
konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak, 

b) Başkanlığa ait genelge ve iç talimatları hazırlamak, ilgili birimlere duyurmak  

c) Başkanlık yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını 
koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak, 

ç) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek, satın almak ve bunlara 
ait tahakkuk işlemlerini yapmak. 

d)  Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek, 

e) Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek, 

f) Başkanlık personelinin geçici ve sürekli görev yolluklarıyla ilgili işlemleri yapmak, 
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g) Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek, 

h) Personel ve idari iş ve işlemleri yürütmek, 

ı) Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek, 

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) Genel Müdürlüğün 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,  

ç) Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, 

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

e)Hizmetlerde, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak,  

f) Genel Müdürlüğün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 

g) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek 

ğ) Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek, 

h) Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 

ı) Başkanlığın Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak, 

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

raporunu hazırlamak. 

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,  

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

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları 
yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, 

e) Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek,  

f) Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak,  

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

F. Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü  

Kalite Yönetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek, 

b) Kalite Politikasının hazırlanmasını, revize edilmesini, onaylatılmasını, dağıtılmasını, 
yayınlanmasını, çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

c) Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin, verimliliğinin arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi 
yönünde kurulmuş olan İyileştirme Takımları Yürütme Kurulu, Öneri Değerlendirme Kurulu 
ve Süreç Yönetim Kurulunun sekretaryası ve raportörlüğünü yapmak, alınan kararların 
uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, 

ç) Yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısının raportörlüğünü 
yapmak, alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, Kalite Yönetim 
Sistemi faaliyetlerine ilişkin performans raporu hazırlamak ve yönetimin bilgisine sunmak, 

d) Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında ve dokümantasyonun 
oluşturulmasında rehberlik yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

e) Kalite El Kitabının, Prosedürlerin, Süreçlerin, Talimatların ve Görev Tanımlarının 
hazırlanmasını, dağıtımını ve revizyonunu sağlamak, 

f) Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının dağıtımını, dağıtım listesinin ve geçerli doküman 
listelerinin tutulmasını, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasını, orijinal ve 
eski nüshaların bir kopyasının saklanmasını sağlamak, 

g) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan dokümanlara basılı ve/veya elektronik 
ortamda erişimi sağlamak, 
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ğ) Dokümanlarda herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası vermek ve yeniden 
yayınlamak, 

h) Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak, 

ı) İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak, gerektiğinde revizyonunu yapmak ve 
yayınlamak, 

i) İç tetkik programının ve gerektiğinde yapılan revizyonunun ilgili birimlere yazılı olarak 
duyurulmasını sağlamak, tetkik tarihinden önce ilgili birimleri yazılı ve/veya sözlü olarak 
uyarmak, 

j) Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak, 

k) İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, 
tetkikleri kapatmak, 

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

m) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri koordine ve kontrol etmek, 

n)Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtların saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili 
birimlerle koordinasyon sağlamak, 

o) Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yapılan istatistiki çalışmaları takip etmek, 

ö) Kurumumuzdan hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin memnuniyetinin arttırılması amacıyla, 
sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, koordine etmek, 
yönetimin bilgisine sunmak, 

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

r) Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek, 

s) Dış kaynaklı dokümanları ve Kalite Yönetim Sistemi standartlarını takip ve temin etmek, 

ş) İç müşteri (çalışan), dış müşteri (vatandaş) ve dış paydaş memnuniyeti anketlerinin 
yapılmasını koordine etmek ve anket sonuçlarını duyurmak, 

t) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve müşteri memnuniyetini analiz 
etmek ve genel araştırmalar yapmak,  

u) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, 
yönetimin bilgisine sunmak, 

ü) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi ve Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim faaliyetlerini Tapu ve Kadastro Eğitim 
Müdürlüğü ile koordineli olarak planlamak ve eğitici görevlendirmek. 

v) Üst yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek,  
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y) Genel Müdürlük projelerinin takibini yapmak, 

z) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
gereğince oluşturulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu sekretarya 
hizmetlerini yürütmek ve raportörlüğünü yapmak, alınan kararların uygulanmasını ve 
koordinasyonunu sağlamak. 

G. Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında veri paylaşım 
hizmetlerini yürütmek, 

b) Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, 
Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri ile 
ilgili protokol düzenleme çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek, 

c) Bölge Müdürlüklerimizce onaylanarak gönderilen protokollerin Standart protokol örneğimize 
uygunluğunu kontrol etmek, 

ç) Verilerimizin paylaşılmasında tereddüde düşülen taleplerle ilgili Veri Paylaşım 
komisyonunda görüş oluşturulması için 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 

ğ) Genel Müdürlük Makamınca oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunun sekreterya 
hizmetlerini yürütmek, 

h) Genel Müdürlüğümüze imza ve onay için gelen protokolleri bilgi notu hazırlayarak protokolü 

imzalayacak veya onaylayacak Makama sunmak. 
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6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

A. Ön Mali Kontrol İşlemleri 

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

Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2017 yılı gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin 

mali karar ve işlemler. İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlüğümüz bütçesi, 

bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve diğer ilgili mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden, ön mali kontrole tabi 

tutulmuştur. Kontrol sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde gerekli 

işlemler yapılmıştır. 

Ayrıca, merkez ve taşra birimlerinden gelen mali konulardaki görüş yazılarına cevap 

verilmiştir. 

2017 yılı içerisinde İç Kontrol Şube Müdürlüğümüzce; 

Başkanlığımızda görevli personele ait aylık maaş ödemeleri, geçici/sürekli görev 

yollukları gerekli kontrole tabi tutularak, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ön 

mali kontrole tabi olup, harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen belgeler, iç kontrol şubesi 

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

gerekli işlemler yapılmıştır. Uygun olmayanlar ise hata ve noksanlıkları nedeniyle tutanakla 

ilgili birime iade edilmiştir.  

Çeşitli Daire Başkanlıklarından Başkanlığımıza intikal ettirilen 42 adet sözleşme tasarısı 

ve taahhüt evrakı üzerinde Ön Mali Kontrolü yapılarak, bunlarla ilgili Başkanlığımız görüşünü 

içeren uygun görüş yazıları yasal süresi içerisinde ilgili daireye gönderilmiştir. 

Çeşitli Daire Başkanlıklarına ait 537 adet ödeme emri belgesi ve 68 adet muhasebe işlem 

fişi Ön Mali Kontrole tabi tutularak ödeme işleminin gerçekleştirilmesini teminen ilgili daire 

başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarına ait 851 adet ödenek gönderme ve 

134 tenkis belgeleri üzerinde ön mali kontrol işlemleri yapılarak, bilgisayar ortamında 

onaylanmıştır.  

Genel Müdürlüğümüzde hak ve alacağı olup olmadığına ilişkin çeşitli İcra 

Müdürlüklerinden Gerçek ve Tüzel kişilerle ilgili Başkanlığımıza intikal ettirilen 10 adet yazı 

üzerinde gerekli inceleme yapılarak, gerekli cevap yazıları yazılmıştır.  
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Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin dışında 4 adet iptal ve ihdas yapılan kadro dağılım 

cetvelleri ile 4 adet seyahat kartı listesinin ön mali kontrolü yapılarak, bu husustaki görüşümüz 

ilgili Başkanlıklara yazılı olarak bildirilmiştir. 

B. Yönetim ve İç Kontrol Çalışmaları 

Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu kamu mali yönetiminde, yönetime destek 

sağlayacak en önemli reformlardan birisi de iç kontrol sistemidir. İç kontrol sistemi yönetimin 

ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye 

dayanarak daha güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini 

yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için 

kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 

İç kontrol “iyi yönetim” ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır; güçlü bir iç kontrol sistemi 

amaçlanan hedeflere ulaşmanın bir anahtarıdır. 

Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 5018 sayılı 

Kanun ile yeniden düzenlenen kamu mali yönetim sistemimizde 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. 

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi 

ve izlenmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının iç kontrol sistemine 

yönelik olarak yerine getirdiği görevler şunlardır; 

 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,   

 Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

 Ön mali kontrol görevini yürütmek, 

 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermektir.  

 Başkanlığımız bu görevlerin büyük bir kısmını, Üst Yönetici tarafından onaylanan Genel 

Müdürlük Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları aracılığıyla yerine 

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

Planı Rehberi doğrultusunda; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde 

katılımcı yöntemlerle hazırlanan 2016-2017 yılları arasını kapsayan Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2017 yılı sonu itibariyle 

tamamlanmıştır.  

 2018-2019 yılları arasını kapsayan yeni bir eylem planı taslağı hazırlanmış olup Merkez 

ve taşra birimlerinin görüşleri de alındıktan sonra İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

toplantısında taslağa son hali verilmiştir. 2018- 2019 Yılı TKGM Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Ocak ayı içinde onaylanıp yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.  

 TKGM Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarına Kasım 2017 tarihi itibariyle başlanılmış 

olup 2018 yılı sonuna kadar sistemin kurulması planlanmaktadır.  

 Ayrıca Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz Merkez ve 

Taşra Teşkilatında TS EN ISO 9001: 2008 versiyonuna göre kurulmuş olan Kalite Yönetim 

Siteminin TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş adaptasyonu için yapılacak olan revizyon 

çalışmaları kapsamında risk eğitimleri verilmiştir, 

 

C. TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve 

Değerlendirme Raporları 

 Uyum Eylem Planının 2017 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde merkez harcama 

birimlerimizin sorumluluğunda yapılması öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme 

sonuçları yazılı olarak birimlerimizden alınmış ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı Hazırlama Grubu ile izleme ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, 

2017 yılının ilk altı aylık dönemini kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Üst Yöneticiye sunulmuştur. 2016 yılı ikinci 

altı aylık dönemi içerisindeki gerçekleşme sonuçları Aralık 2017 tarihinde merkez harcama 

birimlerinden yazılı olarak istenmiş olup izleme raporu da Ocak 2018 tarihi içerisinde Üst 

Yöneticiye sunulacaktır. 

 2016 yılı ilk altı aylık ve ikinci altı aylık dönemi içerisinde öngörülen eylemlerin 

gerçekleşme sonuçlarını gösteren ve eylem planı formatında iki dönem halinde hazırlanan 

İzleme Raporlarının birer nüshası bilgi için Ocak 2017 tarihinde Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir. 
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 2016 yılı içerisinde, Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar göz önüne alınarak 

hazırlanan bilgi notu Ocak 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanına gönderilmiştir. 

2016 yılı içerisinde; İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için 

gerçekleştirilen faaliyetler ile sistemin işleyişi, etkililiği ve etkinliği konusundaki 

değerlendirmelerin yer aldığı “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) üyelerinin görüşleri de alınarak hazırlanmış ve üst yöneticinin 

onayına sunulmuştur. Üst yönetici tarafından onaylanan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu 

Haziran 2017 tarihinde Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma 

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

A. Birimin Amaç ve Hedefleri  

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF 

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Kurumun insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 

Tablo 6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Stratejik Amaç ve Hedefleri 

Temel Politika ve Öncelikler 

Bu kısımda birimimizin faaliyetleri temel politika metinleriyle ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır. Birimimiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü 

modeli hayata geçirebilmek için 5436 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Birimimizin faaliyet 

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

verilmiştir. 

i. Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018) 

 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri 

doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre 

taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, 

dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda 

hazırlanmıştır.  

 Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 

hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin 

korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu 

bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım 

benimsenmiştir.  

 Ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete 

geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya ekonomisinde 

uluslararası işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin konumunun aşamalı olarak üst 

basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir.  
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 Küreselleşme sürecinin ve yaşanan krizlerin yol açtığı belirsizlikler nedeniyle planların, 

ileriye dönük karar alma süreçlerinde kurumların ve ekonomik aktörlerin daha tutarlı ve bilinçli 

bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olma işlevi öne çıkmaktadır. Planlar, daha yüksek refah 

seviyesine ulaşılmasında topluma yol göstermekte, kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçerek 

uzun vadeli temel amaç ve öncelikleri ortaya koymaktadır.  

 Ülkemizin kalkınma yaklaşımının esaslarını gösteren planların uzun vadeli bakış açısıyla 

hazırlanması ve toplumun tüm kesimlerine yönelik hedef birliği ve bütüncül bir perspektif 

sağlaması, kalkınma sürecinin başarısı için önem taşımaktadır. Diğer taraftan, giderek karma- 

şıklaşan ve çeşitlenen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar, ülkemizin kısıtlı kaynaklarının etkin 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde, 

kaynaklarımızın daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesi için karar alıcılar ve ilgili tüm 

taraflar için yol gösterici bir araç olacaktır.  

 Dünyadaki hâkim eğilimler, özel sektörün daha faal ve etkili olduğu bir ekonomik düzeni 

beraberinde getirmekte, kamu sektörünün artan oranda düzenleyici faaliyetlere, denetim 

işlevlerine ve koordinasyona yönelmesine yol açmakta, buna bağlı olarak planlama anlayışı da 

değişim göstermektedir. Serbest piyasa ağırlıklı açık ekonomiler yaygınlaşmış olmakla birlikte, 

etkileri devam eden küresel kriz, izlenecek politikalar ve alınacak tedbirler konusunda kamu 

sektörünün stratejik bir yaklaşımla hareket etmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu 

çerçevede, stratejik bir bakış açısıyla ve paydaşların geniş katılımıyla hazırlanmış ulusal planlar, 

giderek daha önemli hale gelmektedir.  

 Sektörler arasındaki etkileşimin giderek artması, bir alandaki politika uygulamasının diğer 

alanları doğrudan etkileme kapasitesinin yükselmesi, buna bağlı olarak sorunların çözümünde 

disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması, hazırlanacak planların içerik ve kapsamını da 

yeniden biçimlendirmektedir. Bu durum, bir yandan tüm sektörlere bakan kapsayıcı bir 

yaklaşımı gerektirirken, diğer yandan bu sektörleri birbirleriyle bağlantılı bir biçimde ele alan 

program yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, stratejik bakış açısını merkeze 

alarak, ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel alanları kapsamasının yanında öncelikli dönüşüm 

programları yoluyla da kritik müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. Programlar; birden fazla 

sektörü kesen, planların uygulanması ve izlenmesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara yönelik 

kamu politikalarından oluşmaktadır.  

 Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için 

kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu 

olması önem taşımaktadır. Kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında  
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gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm 

kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir politika seti 

oluşturulmuştur.  

 Kalkınmanın amacı insanların refahını artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, temel 

hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve 

bunu kalıcı kılmaktır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı kalkınmanın sürdürülebilirliğini 

merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Planın kapsayıcı bölümü dört ana başlıktan 

oluşmaktadır. 

 “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında insan için ve insanla beraber kalkınma 

yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması 

amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 

Büyüme” başlığı altında üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve 

politikalar ele alınmaktadır. “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında 

çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın 

şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile 

bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer 

verilmektedir. “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” başlığı altında ise kalkınmanın dış 

dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve 

politikalar ele alınmaktadır.  

 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından 

öncelikli alanlarda, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda 

bulunabilecek, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren 25 adet program 

tasarlanmıştır. Bu çerçevede programlar, Onuncu Kalkınma Planının izleme değerlendirme 

sürecinin kolaylaştırılması, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması 

açısından öncelikli konularda sınırlı sayıda oluşturulmuştur.  

 Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında, merkezi 

düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış; uygulama ve 

koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiş; program hedeflerine yer verilmiştir.  

 Onuncu Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, katılımcı bir 

yaklaşımla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumumuzun tüm kesimlerinden çok 

sayıda temsilcinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ön hazırlıkları 1/9/2010 tarihinde başlatılan Plan 

hazırlık süreci, 5/6/2012 tarihli ve 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle resmiyet 

kazanmıştır. İlgili Genelgeyle makroekonomik, sektörel ve bölgesel konularda 66 adet özel 

ihtisas komisyonu (ÖİK) ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonlarda üç bini  
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aşkın akademisyen, kamu çalışanı, özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya 

gelerek çalışmalara katkı vermiştir. Planın hazırlık çalışmaları yerel düzeyde de yürütülmüştür. 

Bu kapsamda, kalkınma ajansları aracılığıyla, mahalli idarelerin ve yerel aktörlerin Türkiye’nin 

kalkınma öncelikleri konusundaki görüşleri alınmıştır. Bu çalışmalara, ülke genelinde yedi bini 

aşkın kişi katkı sağlamıştır. Plan metninin oluşturulmasında, Kalkınma Bakanlığının 50 yılı 

aşkın planlama deneyiminden; ÖİK raporlarından; iş dünyası, sivil toplum kuruluşları (STK), 

düşünce kuruluşları, akademik çevreler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile yapılan istişare 

toplantılarının sonuçlarından yararlanılmıştır.  

 Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar (OVP), 

yıllık programlar, kurumsal stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, Kalkınma 

Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve 

hukuki düzenlemelerini bu çerçevede tespit edeceklerdir.  

 Planın her bir öncelikli dönüşüm programı Planın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

(TBMM) kabulünden sonra hazırlanacak eylem planı çerçevesinde hayata geçirilecektir.  

 Bütçe hazırlık sürecini başlatan OVP, Planda yer alan politikalarla uyumlu olarak 

hazırlanacaktır. Yıllık programlarda, OVP’de yer alan politikaları hayata geçirecek tedbirler ile 

öncelikli dönüşüm programı eylem planlarından ilgili yılda uygulamaya geçirilecek tedbirlere 

yer verilecektir.  

 Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin koordinasyonu, 

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ilgili Bakanlıkların üst düzey yöneticilerinden 

oluşan Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından yapılacak ve her yıl 

Bakanlar Kuruluna bir rapor şeklinde sunulacaktır.  

 Planın izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar, Yıllık Programların 

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecektir. 

Kalkınma Planları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın kuruluşundan itibaren 

(Müteakiben Kalkınma Bakanlığı tarafından) beşer yıllık dönemleri içerecek şekilde ayrıntılı 

biçimde hazırlanmaktadır.  

ii. Orta Vadeli Program (2017 - 2019) 

 Kalkınma Bakanlığı tarafından, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge 

niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde hazırlanan Orta Vadeli 

Programın (OVP), Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesiyle çok yıllı bütçe hazırlık süreci 

başlamaktadır. Orta Vadeli Programın, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde  
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kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendireceği ve kaynak tahsisini bu çerçevede 

yönlendirmesi, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak yol haritası niteliğinde olması 

beklenmektedir.  

 Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli 

Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri 

kapsamaktadır. Üç yıllık perspektife sahip olan program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel 

şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. 

 Yatırım yönünden kamu harcamalarında artışı içeren 2017 – 2019 Orta Vadeli Programı 

açıklanmıştır. Açıklanan programda daha önce %4,5 olacağı tahmin edilen 2016 büyümesinin 

%3,2 olacağı öngörülürken, %5 olan 2017 tahmini %4,4 olacağı belirtilmektedir. Ayrıca 2018, 

2019’da %5 büyüme öngörülmektedir. Son yıllarda büyümenin düşük seyretmesine bağlı olarak 

yeni dönemde büyüme odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu doğrultuda bütçe açığının 

milli gelire oranı önceki OVP’ ye göre yukarı çekilmektedir. Merkezi yönetim bütçe açığının 

2017’de GSYH’ nin yüzde 1,9’una kadar çıkması beklenmektedir. Bütçe başlangıç ödeneklerine 

göre bu 49,6 milyar TL açık anlamına gelmektedir. Bu artışın ana nedeni olarak yatırım 

bütçesinde gerçekleşecek artış gösterilmektedir. Bütçe açığı ile ilgili hedef 2018 yılında 1,6 iken 

2019 yılında bu rakamın 1,3 olması beklenmektedir. OVP’de işsizlik oranının 2016’da %10,5, 

2017’de %10,2, 2018’de %10,1, 2019 yılında ise %9,8 olması beklenmektedir. 

 2016 yılı için cari işlemler açığının 31,3 milyar dolar olarak tamamlanması beklenirken, 

bu rakamın gelecek yıl 32 milyar dolar olması öngörülmektedir. Cari açığın GSYH’ ye oranının 

2016’da  %-4,3, 2017’de % -4,2, 2018’de %-3,9, 2019’da ise %-3,5 olması hedeflenmektedir. 

Cari açığı düşürmek için mevcut desteklerin dışında Eximbank’ ın destek bütçesinin 3 katına 

çıkarılması gibi desteklerde sağlanacaktır. 

 2017 – 2019 Orta Vadeli Program ile ilgili yapılan açıklamada temel amaçlar; istikrarlı ve 

kapsayıcı büyüme, enflasyonun düşürülmesi, cari açıktaki azalma eğiliminin 

kuvvetlendirilmesi, ekonominin rekabet gücünün, istihdamın ve verimliliğin artırılması ile mali 

disiplinin kuvvetlendirilmesi olarak açıklanmıştır. Mali disiplinden taviz verilmeden, devletinde 

gereksiz kamu binası kiralama ve yapımını, araç alımının ve gereksiz yurt dışı seyahatlerinin 

durdurulacağı belirtilmektedir. İstikrarlı ve kapsayıcı büyüme başlığı altında, ileri teknolojilere 

dayalı üretim, havacılık ve savunma, ilaç, bilişim ve kimyasallar sektörlerindeki yatırımların 

öncelikli olduğu belirtilmektedir.  

 Türkiye’nin büyüme stratejisinde kalkınma planındaki temel unsurların ve 25 öncelikli 

dönüşüm programının devam edeceği ve bu kapsamda 5 ana başlık belirlendiği kaydedilmiştir. 
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Bu başlıklar; beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve 

yenilik geliştirme kapasitesi, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve (kamu) kurumsal kapasitesinin 

iyileştirilmesi olarak sıralanmaktadır. 

 2017 - 2019 ovp dönemi düzenleme başlıkları: İş uyuşmazlıklarına arabuluculuk müessesi 

getirilecek. Hangi uyuşmazlıkların arabulucuya gidebileceği belirlenecek. Bilirkişilik müessesi 

ve noterlik sistemi yeniden yapılandırılacak noterliğe AB standartlarındaki yetkiler verilecek. 

Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri kurulacak. Rekabet Kurumunun 

kararlarına yönelik uzlaşma müessesi kurulacak. İstanbul Finans Merkezi Kanunu çıkarılacak. 

Mevzuat ve altyapı olarak İFM tamamlanacak. Küçük esnafın işyeri açmasına yönelik işlem 

azaltılacak. Düşük maliyetli tek durak hizmet oluşturulmaya çalışılacak. Taşınır Rehini Kanunu 

çıkarılacak. Firmaların makine, teçhizat, demirbaş vb. taşınırlarını teminat olarak göstermesine 

imkân sağlanacak. Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu birleştirilecek. Patent Kanunu 

çıkarılacak. Sanayide yerli üretimin kamu alımları yoluyla destekleyecek programları devam 

edecek. Sağlık endüstrilerinin yerlileştirilmesine yönelik programlar devam edecek. Türkiye 

Uzay Ajansı kurulacak. Enerji verimliliğini artıracak uygulamalar yaygınlaştırılacak. Geniş bant 

altyapısı yaygınlaştırılacak.  

 OVP dönemini kapsayan üç yıl içerisinde eğitim alanında da köklü değişiklikler 

yapılacağı belirtilmiştir. Mesleki eğitimin reforme edileceği, çıraklık eğitiminin zorunlu hale 

getirileceği, eğitimde özel sektörün ağırlığının artırılacağı vurgulanmaktadır. Genel eğitim 

alanında, 5. Sınıfların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı haline getirileceği kaydedilirken 2019’a 

kadar ikili (sabahçı-öğlenci) eğitimin sona erdirileceği belirtilmektedir.  

iii. Orta Vadeli Mali Plan (2017 - 2019) 

 2017-2019 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere 

2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle 

birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek 

şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara 

bağlanmıştır. 

 2017-2019 döneminde ekonomi politikasının temel amacı; makroekonomik istikrarın 

korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü, istihdamın artırıldığı bir 

ortamda yapısal reformlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla büyümeyi desteklemek 

ve daha kapsayıcı hale getirmektir. Aynı dönemde büyüme stratejisi, makroekonomik istikrarın 

güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının   
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etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının 

güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş temel eksen üzerine 

oturtulacaktır. Bu dönemde yatırım ve ihracat kaynaklı büyüme, teknoloji ve verimlilik 

düzeyindeki artışa bağlı uluslararası rekabet gücü, yurt içi tasarruflarda artış ve sanayide yapısal 

dönüşüm temel öncelikler olacaktır. 

 Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik 

istikrarın korunmasına, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, cari açığın kontrol altında 

tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacaktır. 

2017-2019 döneminde kamu kesimi borçlanma gereği tedrici olarak azaltılacak, maliye 

politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların 

gelecek dönemde de korunması sağlanacaktır. 

 Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2017-2019 yılları merkezi yönetim 

bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.  

 Bu kapsamda 2017-2019 döneminde yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir 

araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek 

önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak ve harcamalar özellikle büyümeyi 

destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında 

ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir. 

2017-2019 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek temel 

makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı ve açık finansmanı ile 

genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına Mali Planın izleyen bölümlerinde yer 

verilmiştir. Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika 

önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı 

bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2017, 2018 ve 

2019 yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır. 

iv. 2017 Yılı Yatırım Programı 

 2017 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2017-2019 Orta Vadeli 

Programında ve 2017 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 



36 
 

 2017 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin 

üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı 

ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner 

Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer 

belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir. 

 Yatırım projeleri; “etüt proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak tasnif 

edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje 

tutarı, 2016 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir. 

 Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya 

Ovası Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, 

Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına 

sırasıyla “GAP”, “DAP”, “DOKAP”, “KOP”, “YHGP” ve “ZBK” kısaltmaları eklenerek 

gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere “AB” kısaltması eklenmiş 

veya “AB Müktesebatına Uyum” projesi olduğu belirtilmiştir. 

 2017 Yılı Yatırım Programı, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 

yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikleri 

kapsamaktadır. 

 Kuruluşların 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye 

transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım 

ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına 

transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil 

edilmeden 2017 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile 

gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir. 

 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri 

hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programında 

yer verilmiştir. 

 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının 

Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri 

ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 

12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 839.808 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu 

ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2017 Yılı Merkezi Yönetim  
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Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile 

ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il ve ilçe bazında dağılımı, kullandırılması, 

izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye 

Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.  Söz 

konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2016/9368 sayılı 2017 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki 

hükümlere tabi değildir. 

 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı 

Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek 

üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 

12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 676.000 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu 

ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2017 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için 

tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine 

ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. 

 2017 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla 

(2017 yılı fiyatlarıyla) ve “Bin TL” bazında verilmiştir. 2017 yılı ortalama program kuru dikkate 

alınmıştır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

24 Aralık 2016 tarih ve 29928 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza 2.836.000,00-

TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde yapılan aktarmalar sonrasında oluşan 3.012.964,22-TL 

ödenekten 2.956.008,74-TL harcama gerçekleşmiştir. 

Tablo 7 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılma tablosu şu şekildedir: 

Başkanlığımız 2017 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin “Ekonomik sınıflandırma” 

açısından dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri: 

“01-Personel Giderleri” giderleri için tahsis edilen 2.150.000,00.-TL ödenekten 

2.280.373,89.-TL harcama yapılmıştır. 

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için tahsis edilen 452.000,00.-

TL ödenekten 494.266,31.-TL harcama yapılmıştır.  

Sıra BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2017 

KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 

1  PERSONEL GİDERLERİ 2.150.000,00 2.286.964,22 2.280.373,89 

1 1 MEMURLAR 2.150.000,00 2.255.464,22 2.255.464,22 

1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 31.500,00 24.909,67 

2  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

452.000,00 502.000,00 494.266,31 

2 1 MEMURLAR 452.000,00 494.000,00 489.159,82 

2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 8.000 5.106,49 

3  MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 234.000,00 224.000,00 181.368,54 

3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 

40.000,00 40.000,00 37.989,81 

3 3 YOLLUKLAR 83.000,00 83.000,00 53.101,02 

3 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 5.000,00 2.618,41 

3 5 HİZMET ALIMLARI 74.000,00 74.000,00 73.882,80 

3 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM 
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

37.000,00 22.000,00 13.776,50 

 TOPLAM 2.836.000,00 3.012.964,22 2.956.008,74 
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“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için tahsis edilen 234.000,00.-TL ödenekten 

181.368,54.-TL harcama yapılmış, kullanılamayan ödenek ise ihtiyacı bulunan diğer harcama 

birimlerine ait tertiplere aktarılmıştır. 

 

Grafik 7 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılma Oranı 

Başkanlığımız hizmetlerine yönelik ödenek tahsisleri ve harcamalar analitik bütçe 

sınıflandırmasının (01.3.2.00)“Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri” fonksiyonel ve (1) 

“Genel Bütçeli İdareler” finansal sınıflandırması altında gerçekleştirilmektedir. 

Son dört yıllık dönemde Başkanlığımıza Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile tahsis 

edilen ödenek ve harcamalar aşağıdaki gibidir. 

YIL 2014 2015 2016 2017 

ÖDENEK 2.132.700 2.481.000 3.010.000 2.836.000 

HARCAMA 2.244.550 2.327.236 2.516.408
00 

2.956.008 

Tablo 8 Bütçe Giderleri Kapsamında Yıllar İtibariyle Ödenek ve Harcama 

 

Grafik 8 Bütçe Giderleri Kapsamında Yıllar İtibariyle Ödenek ve Harcama 
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2. Mali Denetim Sonuçları 

2.1. Dış Denetim Sonuçları 

Sayıştay Başkanlığı 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünde yürüttüğü düzenlilik denetimi ve performans denetimleri 

sonucunda hazırlamış olduğu 2016 yılı Sayıştay Denetim raporunda; 

Düzenlilik denetimi çerçevesinde 2 bulgu, 

Performans denetimi çerçevesinde 5 adet bulgu bulunmaktadır. Bu bulguların 3’ü  

Performans Programının değerlendirilmesine, 1’i faaliyet raporunun değerlendirilmesine ve 1’i 

ise faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkindir. 

Sayıştay performans denetimi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün hedef ve 

göstergeleriyle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının değerlendirmesini sağlamak amacıyla aşağıda 

belirtilen hususları denetlemiştir: 

2015-2019 dönemine ait Stratejik Plan, 

2016 yılı Performans Programı, 

2016 yılı İdare Faaliyet Raporu, 

Faaliyet sonuçları ölçümü yapan veri kayıt sistemleri. 

Düzenlilik denetimi kapsamında; Genel Müdürlüğün 2016 yılına ilişkin mali rapor ve 

tablolarının “Denetim Görüşünün dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç, tüm 

önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaati belirtilmiştir. 

2.2. İç Denetim Sonuçları 

2017 mali yılında, İç Denetim Birimi Başkanlığınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülen İç Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sürecine ilişkin sistem denetimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan denetim çalışmaları sonucunda, 6 adet bulgu tespit edilmiş ve 22 öneri 

getirilmiştir. Bulgu ve önerilerle ilgili olarak uzlaşma sağlanmıştır.   
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

Başkanlığımızın 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği iş ve işlemler başlıklar altında 

açıklanmıştır. 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Başkanlığımızın 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve uygulaması halen devam edilen iş 

ve işlemleri 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 hazırlanmış olup, 21.11.2014 tarihli 

Makam oluru ile kabul edilerek Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmıştır. 

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.  

Vizyon, misyon, temel değerler ile stratejik amaç ve hedeflerimiz, Genel 

Müdürlüğümüzün hizmet ve çalışmalarından doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz 

etkilenen paydaşların görüşlerinin dikkate alındığı iç ve dış paydaş anketlerinin analizleri 

sonucunda belirlenmiştir.  
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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  

2018 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları başkanlığımızca yürütülmüştür. Bu 

kapsamda; 

1- Başkanlığımız tarafından harcama birimlerine performans programı hazırlık çalışmalarının 

başlandığına dair bilgilendirme yapılmıştır. 

2- 2018 yılına ilişkin performans hedef ve göstergeleri, faaliyetleri ve bunlardan sorumlu 

harcama birimleri belirlenerek çalışmalar sürdürülmüştür. 

3- Performans programının hazırlanması ve ilgili birimlere 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 bildirmişlerdir. 
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 Birimlerce Başkanlığımıza gönderilen değişiklikler ve açıklamalar incelenmiş, gerek 

duyulan hususlarda harcama birimleriyle çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

 Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiş, bu faaliyetlerin 

maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini 

Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 

 Performans program 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 dahilinde 

Genel Müdürlüğümüz “Tasarı Performans Programı" hazırlanmış ve TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’na sunulmuştur. 

 Tasarı Performans Programındaki veri ve açıklamalar 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 

çerçevesinde Ocak ayı içerisinde 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 2016 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış ve 

süresi içinde üst yöneticiye sunulmuştur. 

 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 “2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, birim faaliyet raporları esas alınarak, 
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idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Üst yönetim tarafından 

onaylanan İdare Faaliyet Raporu, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş, basımı 

yapılarak ilgili birimlere dağıtılmış ve ayrıca internet ortamında hazırlanarak kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

d. 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 2017 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 

ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetleri içeren, yürütülen hizmetlerin bütçe 

uygulamalarında mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin 

sağlanmasını amaçlayan “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak 

İdaremiz internet sitesinde yayınlanmıştır. 

e. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu 

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

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

Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince 2017 yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme 

Raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

f. Dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporu 

Genel Müdürlüğümüz yatırımlarının 3’er aylık gerçekleşme rakamları dönemsel olarak 

Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 4 adet 3’er aylık 

dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporları hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

g. Bütçenin Hazırlanması 

Genel Müdürlüğümüz 2018-2020 dönemi bütçe teklifi ve 2018-2020 dönemi bütçe tasarısı 

aşağıda yazılı aşamalar sonucu hazırlanmıştır.  
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 Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yılı merkezi yönetim “Bütçe Hazırlama Rehberi 

Taslağı” ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 

Taslağı” çerçevesinde bütçe teklifi hazırlama çalışmalarına, harcama birimlerimiz 

bilgilendirilerek başlanmıştır. 

 Merkez harcama birimlerince oluşturulan bütçe teklifleri ile taşra birimlerinden (Bölge 

Müdürlüklerimizden) temin edilen ödenek ihtiyaç bilgileri Başkanlığımızca konsolide edilerek 

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 

Taslağı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz 2018-2020 dönemi 

bütçe teklifi oluşturulmuştur. 

 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı kapsamında harcama birimlerimizin yatırım 

projesi teklifleri konsolide edilerek pilot kurumlar arasında yer aldığımız KAYA (Kamu 

Yatırımları Bilgi Sistemi) Sisteminde hazırlanan Genel Müdürlüğümüz 2018 Yılı Yatırım 

Programı Teklifi Başkanlığımız koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile 

görüşülmüştür. 

 2018 Yılı Genel Müdürlüğümüz Bütçe Teklifinin Maliye Bakanlığı yetkilileri ile 

görüşülmesi merkez harcama birimlerinin de katılımları sağlanarak gerçekleştirilmiştir. 

 Orta Vadeli Program (2018-2020) ve Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020) ile belirlenen 

ödenek tavanları kapsamında, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 

sonrası mutabık kalınan çerçevede hazırlanan Genel Müdürlüğümüz 2018 Yılı Bütçe Tasarısı, 

Üst Yöneticimiz ve Bakanımızın onayını takiben 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 

Tasarısına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

h. Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlanması 

Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan 2017 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenen çerçevede merkez harcama 

birimlerinin teklifleri de alınarak Genel Müdürlüğümüz 2017 yılı bütçesinde yer alan 

ödeneklerin aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) 

hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. 
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i. Nakit Talep İşlemleri 

12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruşlarının 

Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik 

gereği harcama birimlerimizden temin edilen nakit talep bilgileri, Maliye Bakanlığınca vize 

edilen ayrıntılı harcama programları çerçevesinde serbest bırakılan bütçe ödenekleri, izleyen yıl 

için Maliye Bakanlığına gönderilmesi planlanan ayrıntılı harcama programlarındaki ödenek 

talepleri de dikkate alınarak konsolide edilmiş ve her ayın son 4 işgününe kadar Hazine 

Müsteşarlığına ait otomasyon sistemine girilmiştir. 

j. 2016 Yılı Kesin Hesap Çalışmaları 

Genel Müdürlüğümüz 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat 

Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

k. Ön Mali Kontrol İşlemleri 

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

Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2017 yılı gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali 

karar ve işlemler. İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlüğümüz bütçesi, bütçe 

tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programları, merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve diğer ilgili mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden, ön mali kontrole tabi 

tutulmuştur. Kontrol sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde gerekli 

işlemler yapılmıştır. 

Ayrıca, merkez ve taşra birimlerinden gelen mali konulardaki görüş yazılarına cevap verilmiştir. 

2017 yılı içerisinde İç Kontrol Şube Müdürlüğümüzce; 

Başkanlığımızda görevli personele ait aylık maaş ödemeleri, geçici/sürekli görev yollukları 

gerekli kontrole tabi tutularak, ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ön mali kontrole 

tabi olup, harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen belgeler, iç kontrol şubesi tarafından 

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

işlemler yapılmıştır. Uygun olmayanlar ise hata ve noksanlıkları nedeniyle tutanakla ilgili 

birime iade edilmiştir.   
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Çeşitli Daire Başkanlıklarından Başkanlığımıza intikal ettirilen 42 adet sözleşme tasarısı ve 

taahhüt evrakı üzerinde Ön Mali Kontrolü yapılarak, bunlarla ilgili Başkanlığımız görüşünü 

içeren uygun görüş yazıları yasal süresi içerisinde ilgili daireye gönderilmiştir. 

Çeşitli Daire Başkanlıklarına ait 537 adet ödeme emri belgesi ve 68 adet muhasebe işlem fişi 

Ön Mali Kontrole tabi tutularak ödeme işleminin gerçekleştirilmesini teminen ilgili daire 

başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarına ait 851 adet ödenek gönderme ve 134 tenkis 

belgeleri üzerinde ön mali kontrol işlemleri yapılarak, bilgisayar ortamında onaylanmıştır.  

Genel Müdürlüğümüzde hak ve alacağı olup olmadığına ilişkin çeşitli İcra Müdürlüklerinden 

Gerçek ve Tüzel kişilerle ilgili Başkanlığımıza intikal ettirilen 10 adet yazı üzerinde gerekli 

inceleme yapılarak, gerekli cevap yazıları yazılmıştır. 

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin dışında 4 adet iptal ve ihdas yapılan kadro dağılım cetvelleri 

ile 4 adet seyahat kartı listesinin ön mali kontrolü yapılarak, bu husustaki görüşümüz ilgili 

Başkanlıklara yazılı olarak bildirilmiştir. 

l. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Çalışmaları 

- Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu kamu mali yönetiminde, yönetime destek 

sağlayacak en önemli reformlardan birisi de iç kontrol sistemidir. İç kontrol sistemi yönetimin 

ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye 

dayanarak daha güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini 

yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için 

kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 

- İç kontrol “iyi yönetim” ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır; güçlü bir iç kontrol sistemi 

amaçlanan hedeflere ulaşmanın bir anahtarıdır. 

- Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 5018 sayılı 

Kanun ile yeniden düzenlenen kamu mali yönetim sistemimizde 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   
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zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

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

şeklinde tanımlanmıştır. 

- Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve 

izlenmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının iç kontrol sistemine yönelik 

olarak yerine getirdiği görevler şunlardır; 

- İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,   

- Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

- Ön mali kontrol görevini yürütmek, 

- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermektir. 

- Başkanlığımız bu görevlerin büyük bir kısmını, Üst Yönetici tarafından onaylanan Genel 

Müdürlük Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları aracılığıyla yerine 

getirmektedir. 

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

Rehberi doğrultusunda; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde katılımcı 

yöntemlerle hazırlanan 2016-2017 yılları arasını kapsayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2017 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.  

- 2018-2019 yılları arasını kapsayan yeni bir eylem planı taslağı hazırlanmış olup Merkez ve 

taşra birimlerinin görüşleri de alındıktan sonra İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

toplantısında taslağa son hali verilmiştir. 2018- 2019 Yılı TKGM Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Ocak ayı içinde onaylanıp yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.  

- TKGM Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarına Kasım 2017 tarihi itibariyle başlanılmış 

olup 2018 yılı sonuna kadar sistemin kurulması planlanmaktadır.  

- Ayrıca Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz Merkez ve 

Taşra Teşkilatında TS EN ISO 9001: 2008 versiyonuna göre kurulmuş olan Kalite Yönetim 

Siteminin TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş adaptasyonu için yapılacak olan revizyon 

çalışmaları kapsamında risk eğitimleri verilmiştir. 

m. Kurumsal Risk Yönetimi Çalışmaları 

 Kurumumuz Risk Yönetimi Sistemi kurgulama çalışmaları kapsamında Genel Müdürlük 

merkez ve Bölge Müdürlüklerinden konu ile ilgili her birimden iki personele 2-10/12/2017 

tarihleri arasında eğitim verilmiş olup, Risk Strateji Belgesi, hazırlık çalışmaları tamamlanma 

aşamasındadır.   
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n. Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları  

Başkanlığımızın, stratejik hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi ve verimliliğini 

arttırılabilmesi için başlatılan Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce yürütülen 

“Yönetim Bilgi Sistemi” çalışmalarına 2017 yılı içerisinde de devam edilmiş olup yapılan 

çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. 

• 967 Tapu Müdürlüğümüzün Satış, Bağış, ÖKBA, Taksim, İntikal gibi İstatistikî verileri 

ve 1ay içinde yapılan işlem sayıları elde edilen harçları ile birlikte; bir önceki dönemlerle 

karşılaştırılarak ve yine bir önceki sene aynı dönemde yapılan işlerle karşılaştırılarak olması 

muhtemel değerler birim bazında kontrol edilmiş hatalı olduğu düşünülen veriler birimlere 

sorularak düzeltilmiştir. 

Tapu Müdürlüklerinin istatistik verileri kontrolü bitirilmiş olup, web sayfamızda ve Türkiye 

haritası üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak Türkiye Geneli Tapu İstatistikleri ve İl 

Bazında Tapu İstatistik Bilgileri olarak yayınlanmıştır.  
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• Kadastro Dairesince hazırlanan il bazında kadastro durumu ve yapım işleri bilgileri, 

Yabancı İşler Dairesince hazırlanan il bazında yabancı kişiler taşınmaz durumu bilgileri, 

Kadastro yatırım bilgileri derlenerek il faaliyetlerini tanıtan İL ENVANTERİ raporu 

hazırlanmış, web sayfamızda, aylık olarak istatistikler menüsü altında yayınlanmıştır. 

 

 81 ilin ayrı ayrı kadastro durumu, tapu bilgileri, yabancı mülkiyet bilgileri, yatırım 

bilgileri, MEGSİS kayıtları, TC Kimlik No Güncelleme istatistikleri gibi bilgiler farklı veri 

ortamlarından toplanarak hazırlanan uygulamalar yoluyla metadata oluşturulmuş ve yine 

uygulamalarla tek bir dosya olarak İL FAALİYET BİLGİ NOTU adı altında üçer aylık 

periyotlar halinde hazırlanmıştır. 
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 Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin sunumlar aylık periyotlarla hazırlanmıştır. 

    

 

        

 2017 yılında Tapu / Kadastro Müdürlükleri Evrak Akışını sağlamak veya bölge 

müdürlüklerimizde maaş, fazla mesai, Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri, Bilgi Edinme 

Başvuruları ile ilgili girişleri sağlamak amacıyla ilgili personele ERP yetkileri 

verilmiştir. 

 3’er aylık bilgiler olarak gelen Başkanlıklar ile ilgili Önerilerin Birim Bazında 

Gerçekleşme Durumu ve Başkanlıklarla ilgili birim bazında İç Denetim Raporları 

verileri toplanmış ve hazırlanan ilgili web sayfasında gerekli tasarımlar yapılarak ilgili 

kişilere açık olarak yayınlanmıştır.  
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• Hukuk Müşavirliğinin Kullandığı Adli, İdari Dava Dosyaları, Hukuki Görüşler ve 

Kanun taslakları ile ilgili bilgiler 6 aylık veriler halinde toparlanarak yapılan grafik ve tablolar 

ile web sayfamızda, İstatistikler menüsü altında ve ilgili başkanlığın web sayfasında Hukuk 

İstatistikleri olarak düzenlenmiş ve yayınlanmıştır.  
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Grafik 9 Dava Sonuçları 

• Tapu/Kadastro Müdürlükleri evrak akışını sağlamak veya Bölge Müdürlüklerimizde maaş, fazla 

mesai, Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri girişlerini sağlamak amacıyla ilgili personele ERP 

yetkisi verilmiştir. 

• EBYS ve E-posta talepleri karşılanmıştır. 

• Makama Tapu-Kad. Harç-Gelirleri-Bilgi Notu düzenlenerek EBYS üzerinden ilgili birime 

gönderilmiştir. 
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• Yönetim Bilgi Sistemleri biriminin haftalık yapmış olduğu işler madde madde hazırlanarak ilgili 

birime gönderilmiş, web sayfamızda grafikleri ile yayınlanmıştır. 

 

Grafik 10 Yönetim Bilgi Sistemleri biriminin haftalık yapmış olduğu işler  

• Başkanlık Haftalık Faaliyet Raporları her birimden toplanarak Bilgi Notu şeklinde 

düzenlenmiş, ıslak imzalı belge taranmış, web sayfamızda yayınlanmış ve ilgili birime 

gönderilmiştir. 

• Bilgi Güvenliği uzak bağlantı uyum çalışmaları yapılmıştır. 

• Çeşitli Başkanlık, Tapu Müdürlükleri ve 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. 

• Her ay Genel Müdürlük kadrolu personel, kadro karşılığı personel ve sözleşmeli personel 

yemek girişleri, ilgili tablolara aktarılmış, kontrollerden sonra hazırlanan spor kesinti listeleri 

maaş ödemeleri yapacak bankaya elektronik ortamda gönderilmek üzere ilgili mutemetliğe 

iletilmiştir. 

• Yönetim Bilgi Sistemleri e-postasına Tapu Müdürlükleri, Başkanlıklar veya Birimlerden 

gelen bilgi belge, çeşitli rapor talepleri (Tapu istatistikleri, personel bilgileri, hukuk Müşavirliği 

dava bilgileri gibi.) karşılanmıştır. 
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• Başkanlığımızın örgüt şeması hazırlanması, güncellenmesi, mevzuat, izleme raporları, 

birim faaliyet raporları, performans raporları birimlerden gelen her türlü haber, duyuru talepleri, 

Kalite Müdürlüğünün bölgelerde yaptığı çalışmalarla ilgili haberlerin taranması ve 

Başkanlığımız ana sayfasında yayınlanması ve bunun gibi web tasarım ve yayınlama işleri 

yapılmıştır. 

• Genel Müdürlüğümüzü dış dünyaya tanıtan, her başkanlıktan gelen bilgiler ile düzenlenmiş 

olan Genel Müdürlüğümüz tanıtım sunusu hazırlanmış ve ilgili Başkanlıklardan gelen 

düzenlemeler sunuma eklenmiştir. 

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının örgüt yapısı, Şube Müdürlükleri hakkında özet 

bilgiler, yapılan işler, hazırlanan veya kullanılan uygulamalar ile ilgili bilgileri içeren 

sunumumuz yine müdürlüklerden gelen verilerle güncellenerek sunuma hazır hale getirilmiştir. 

• Yönetim Bilgi Sistemleri birimimizin yaptığı işler ile ilgili özet bilgileri, hazırlanan veya 

kullanılan uygulamaları içeren sunum hazırlanış ve güncellenerek sunuma hazır hale 

getirilmiştir. 

• Başkanlıkların aylık, 15 günlük veya daha kısa aralıklarla hazırladıkları faaliyet raporları, 

Genel Müdürlük Özel Kaleme gönderilirken, bir nüshası da başkanlığımıza gönderilmekte olup, 

bu verilerle hazırlanan YBSFAL Uygulaması, talep edildiğinde birim bazında faaliyetlere kolay 

erişimi sağlamaktadır. Aynı uygulama içinde Genel Müdürlük ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı sunumları, birimimiz sunumu ve Genel Müdürlük ve İl Bilgi notları da yer almakta; 

bu bilgiler başkanlıklardan gelen verilerle devamlı olarak güncellenmektedir. 
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Grafik 11Başkanlığımızın Yıllara Göre Personel Sayısı 

• Çevre Şehircilik Bakanlığının talep ettiği İl Faaliyet Sistemine, Kurumumuzun aylık 

yatırım bilgileri başkanlıklardan toplanan verilerle 10 yıllık tekrar düzenlenmiş ve toplu girişle 

güncellenmesi sağlanmıştır. 

• Çevre Şehircilik Bakanlığının el kitabında Genel Müdürlük Faaliyetlerini güncelleme 

çalışmaları yapılmıştır. 

• TUIK Konut Satış istatistikleri bilgilendirme formları (tabloları) düzenleme çalışmaları 

başlamıştır.  
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• Başkanlık Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) de teamülen istenen belge kaydı, 

ilgili başkanlıklar ile yazışma yapılarak sistemde güncellenmiştir. 

• HISS (Hizmetlerin İyileştirilmesi Sadeleştirilmesi) Çerçevesinde Kurumumuzun üst düzey 

toplantılarında birimimiz sekreterya ve koordinasyon sağlama görevini üstlenmiştir. Bu 

kapsamda başkanlıklardan alınan verilerle hizmetlerde istenen belgeler güncellenmiştir. 

• BİMER başvuruları ilgili birimlere sevk edilmiştir. 

• Bölge Performans düzenleme değerlendirme ve analiz çalışmaları başlamıştır. 
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Grafik 12 Bölge Faaliyetleri 

o. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları 

Türk Standartları Enstitüsünce Kurumumuza yönelik olarak 8-12 Mayıs 2017 tarihleri 

arasında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde gerçekleştirilen 

1.Gözetim Tetkiki neticesinde; “12.05.2016 tarih ve KY-6078/10-R numaralı TSE Kalite 

Yönetim Sistemi Belgesi ve ekindeki kapsam dahilinde TS EN ISO 9001 standardına uygun 

kalite yönetim sistemi olduğunu onaylamış ve belge kullanma hakkını tanımıştır. Kurumumuz, 

söz konusu belge ile birlikte 12.05.2016 tarih ve TR-KY-6078/10-R numaralı IQNet Belgesini 

de almaya hak kazanmış olup, KY-6078/10-R numaralı belge ile ilgili tüm hükümler TR-KY-

6078/10-R numaralı IQNet Belgesi için de geçerlidir.” 
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Tablo 9 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

 

Tablo 10 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası 

Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 standardına göre 

kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve 

devamlılığının sağlanması, eksiklikler ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve 

kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi 

için hazırlanmış olan aşağıdaki 2017 yılı KYS Özet Programı çerçevesinde Kalite Yönetim 

Sistemi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

  



60 
 

2017 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı 

SIRA FAALİYET TARİH 

1 
Bölge Müdürlüklerine Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin İç 

tetkikleri 

06 Şubat 2017 

31 Mart 2017 

2 Merkez Birimlerinin İç Tetkikleri 
13 Mart 2017 

24 Mart 2017 

3 Bölge Müdürlüklerinin İç Tetkikleri 
03 Nisan 2017 

14 Nisan 2017 

4 
Bölge Müdürlüklerince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite Yönetim 

Sistemini Gözden Geçirme Toplantıları 

17 Nisan 2017 

21 Nisan 2017 

5 
Kurumumuzun 2017 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Raporunun 

Hazırlanması 

24 Nisan 2017 

01 Mayıs 2017 

6 
Genel Müdürlük Üst Yönetimince Gerçekleştirilecek Yönetimin Kalite 

Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı 

02 Mayıs 2017 

05 Mayıs 2017 

7 TSE Tarafından Gerçekleştirilecek Gözetim Tetkiki 
08 Mayıs 2017 

12 Mayıs 2017 

8 

KYS 9001:2015 Yenileme Eğitimi (Beş gün süreli) 

  -Temel Kalite Eğitimi (Bir gün süreli) 

  -Dokümantasyon Eğitimi (Bir gün süreli) 

  -Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (Bir gün süreli) 

  -İç Tetkik Eğitimi (İki gün süreli) 

20 Kasım 2017 

24 Kasım 2017 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi yaygınlaştırma, güncelleme ve sürekli iyileştirme ile 

“Kalite Yönetim Sistemi 2016 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı 

Hedeflerinin Belirlenmesi” eğitim çalışmaları kapsamında; 

a- 04.01.2017 tarihli ve 29531 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim Kurulu Kararı 

gereği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Eğitim 

Programı çerçevesinde planlanan Aday Memur Eğitimi, İntibak Eğitimi, Mesleki ve Kişisel 

Gelişim Eğitimleri, Bölge Müdürlüklerinde Düzenlenen Eğitimler, Alan Eğitimleri, 

Oryantasyon Eğitimi ve Hizmet içi Eğitim faaliyetlerinde Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri 

verilmiştir. 

b- Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerimizce yapılmakta olan Genel Denetimler, İç Tetkikler, 

müdürlük ziyaretleri ve her türlü toplantılarda yönetici ve çalışan personel odağında; Kalite 

Yönetim Sistemine ilişkin eğitim ihtiyacı ve eksikliği, simetrik enformasyonda bulunularak 

bilgilendirme uyumunda giderilme faaliyetlerinde bulunulmuştur.  
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c-08.11.2017 tarih ve 2475595 sayılı Makam Olur’u gereği, Maliye Bakanlığının Kamu İç 

Kontrol Standartları Tebliği ve Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde 

Merkez Birimleri ile Bölge Müdürlüklerinde görev yapan ilgi personele yönelik İç Kontrol ve 

Kurumsal Risk Yönetimi, Kamu İç Denetçileri Derneğinden (KİDDER) alınan “Kurumsal Risk 

Yönetimi Eğitimi” 01-10 Aralık 2017 tarihleri arasında iki grup olarak Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 

a. İç Tetkik Faaliyetleri: 

İç Tetkikler, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 

standartlarına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, 

etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit 

edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli 

olup olmadığının takibini gerçekleştirerek 3. Taraf 1. Gözetim Tetkikine hazır hale gelmek ve 

Üst Yönetimi bilgilendirmek amacını taşımaktadır. 

Genel Müdürlük Merkez Birimlerinde İç Tetkikler; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemi standardının 8.2.2 maddesi gereğince İç Tetkik Prosedürü doğrultusunda ve ISO 19011 

kılavuzluğunda 13-24 Mart 2017 tarihleri arasında İç Tetkik Planına uygun olarak Kalite 

Denetçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Müdürlüklerimiz yetki alanında bulunan 1051 Müdürlüğümüzün İç Tetkikleri 06 Şubat – 

31 Mart 2017 tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerinde görevli İç Tetkikçiler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca; 22 Bölge Müdürlüğümüze ilişkin İç Tetkik, Takip Tetkiki ve Kontrolleri 03 – 14 Nisan 

2017 tarihleri arasında Kalite Denetçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1 İç Tetkik Gerçekleştirme Aşamaları  

• 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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KYS Standartları beklentilerine uygun olarak tasarlanan, birimler tarafından 

ulaşılabilirliği sağlanan KYS Dokümantasyonu incelenerek İç Tetkikçiler, İç Tetkik Prosedürü 

gereği yukarıda maddeler halinde belirtildiği üzere üç ana grupta gerçekleştirilmiştir. 

Merkez ve Taşra Teşkilatımız olmak üzere toplam 1086 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. 

Belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili gerekli Takip Tetkikleri yapılmıştır. 

Yapılan iç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukla ilgili Düzeltici Faaliyetler başlatılmış olup, İş 

Akışı uyumunda sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

b. Bölge Müdürlükleri Y.G.G. Faaliyetleri 

Bölge Müdürlükleri 06 Şubat – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Tetkik 

faaliyetlerini takiben YGG toplantılarını, 17 Nisan – 21 Nisan 2017 haftasında “Yönetimin 

Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü” ne uygun olarak tamamlamışlardır. 

c. Alo 181 Tapu Kadastro Çağrı Merkezi Faaliyetleri 

Modern yönetim anlayışı, KYS ve Etik İlkeler konsepti çerçevesinde vatandaşa 

sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak iş ve işlemlere hız kazandırmak, Genel 

Müdürlüğümüz ile vatandaş arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletişim için çalışan Alo 181 Tapu 

Kadastro Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılan bilgilendirilmelere ilişkin performans aşağıda 

belirtilen uyumdadır.  

15.09.2014 – 15.04.2017 tarihleri arası Alo 181 hattına gelen Tapu ve Kadastro 

çağrılarıyla ilgili özet veriler aşağıdaki gibidir.   
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2014 2015 
 

2016 
 

 
2017 

 

 
GENEL  

TOPLAM 
2014 AYLIK 
ORTALAMA 

2015 AYLIK 
ORTALAMA 

2016 
AYLIK 

ORTALAMA 

2017 
AYLIK 

ORTALAMA 

TOPLAM ÇAĞRI SAYISI 8.387 128.749 222.233 83.130 442.449 2.396 10.729 18.519 23.751 

GERİ DÖNÜŞ ARAMA SAYISI 683 8.913 10.477 3.264 
 

23.337 
195 743 873 933 

MEMNUNİYET ORANI 88,90% 93,64% 92,22% 94,61% 
 
- - - - - 

TAPU İŞLEMLERİ ÇAĞRI SAYISI 8.047 124.728 98.653 37.172 
 

268.600 2.299 10.394 8.221 10.621 

KADASTRO İŞLEMLERİ ÇAĞRI 
SAYISI 196 791 2.338 975 

 
4.300 56 66 195 279 

TEKNİK İŞLEMLER ÇAĞRI SAYISI 144 3.230 8.021 3.194 
 

14.589 41 269 668 913 

RANDEVU İŞLEMLERİ - - 113.221 41.789 
 

155.010 
- - 9.435 11.940 

BİLGİ ÇAĞRI SAYISI 6.484 83.678 142.874 55.137 
 

288.173 
1.853 6.973 11.906 15.753 

ŞİKAYET ÇAĞRI SAYISI 215 661 1.242 548 
 

2.666 
61 55 104 157 

İHBAR ÇAĞRI SAYISI 30 34 25 24 113 9 3 2 7 

RANDEVU/RANDEVU İPTAL 
ÇAĞRI SAYISI 1.658 44.376 78.092 27.421 151.547 474 3.698 6.508 7.427 

EN ÇOK ÇAĞRI GELEN İL İstanbul 
(2.334) 

İstanbul 
(41.347) 

İstanbul 
(61.170) 

İstanbul 
(22.543) 

 
    

  

EN AZ ÇAĞRI GELEN İL Bayburt 
(0) 

Gümüşhane 
(19) 

Tunceli 
(45) 

Bayburt 
(9) 

 
  

  

 

Tablo 11 Müşteri Memnuniyet Anketi Uygulama Sonuçları 

 

15.09.2014 – 15.04.2017 tarihleri arası, bildirim kaydı/kayıtları hakkında geri dönüş 

yapılan 3264 vatandaşımızın memnuniyet oranı % 94,61 olmuştur. 

 

d. Hizmet Takip Masası Faaliyetleri 

Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne 

geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” 

uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki Hizmet Takip Masası Anket Analiz  

94,61%

1,75%
3,65%

GERİ DÖNÜŞ MEMNUNİYET ORANI

MEMNUN

MEMNUN DEĞİL

ULAŞILAMADI
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Tablosundan da görüleceği üzere; vatandaş memnuniyetinin sağlandığı görülmektedir. Anket 

sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir. 

YILLAR 

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TKGM GENEL 

ÖRNEKLEM 
MEMNUNİYET 

ORANI ÖRNEKLEM 
MEMNUNİYET 

ORANI ÖRNEKLEM 
MEMNUNİYET 

ORANI 

2011 85.038 95,11%     85.038 95,11% 

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

2013 135.330 97,89% 28.544 97,23% 163.874 97,56% 

2014 173.761 98,37% 36.740 98,31% 210.501 98,34% 

2015 176.821 97,55% 25.844 99,10% 202.665 98,33% 

2016 161.780 98,27% 21.459 98,90% 183.239 98,59% 

2017 153.019 98,00% 22.361 98,96% 175.380 98,48% 

2015 yılında bağımsız MAK Danışmanlık Araştırma Firması’na 40.000 kişilik örneklem 

üzerinden yaptırılan “Memnuniyet Araştırması” çalışması sonucu müdürlüklerimizin vermiş 

olduğu hizmet kalitesi memnuniyet oranı %98 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu “Memnuniyet Araştırması” sonucunda, çalışmayı gerçekleştiren bağımsız MAK 

Danışmanlık Araştırma Firması’nın kurumumuzla ilgili algısı; “Öyle ki Tapu Kadastro Kurumu 

bugüne kadar memnuniyet araştırması yaptığımız farklı kurumlar içinde tartışmasız bir başarı 

örneği olarak dikkatimizi çekmiştir.” şeklindedir. 

e. Öneri Değerlendirme Sistemi 

KYS kapsamında kurulmuş olan “ Öneri Değerlendirme Sistemi” Kurumun Web sitesi üzerinde 

bulunan “Çalışan Memnuniyeti Uygulaması” ve KYS linki içerisindeki “Öneri Formu” ve 

“Öneri Kutuları” maharetiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Uygun ve uygulanabilir öneriler 

ilgili birimlerce incelenerek uygulanabilirliği uyumunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 
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f. Kalite Yönetim Sistemi ve Dokümantasyon Faaliyetleri 

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

tasarlanan, birimler tarafından ulaşılabilirliği sağlanan KYS dokümantasyon envanteri tabloda 

belirtilen uyumda olup; www.tkgm.gov.tr adresindeki Web sitesi üzerinde KYS linkinden 

dokümanlara ulaşım sağlanmaktadır. 

BİRİM 
KALİTE EL 

KİTABI PROSEDÜRLER
GÖREV 

TANIMLARI 
İŞ 

AKIŞI TALİMATLAR SÜREÇLER FORMLAR TOPLAM 
İYİLEŞTİRME TAKIM 

ÇALIŞMASI ÖNERİLER 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
   

16 16 1 
 

33 
  

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
   

2 2 1 
 

5 
  

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
   

2 2 
  

4 
  

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

   67 67   134   

ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
   

21 21 1 
 

43 
  

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
   

33 33 
  

66 
  

KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
   

67 67 2 
 

136 
  

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
   

10 10 
  

20 
  

YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI    31 31   62   

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

   69 69 2  140   

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

   140 140   280   

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

   35 35 4  74   

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

   24 24   48   

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
   

4 4 
  

8 
  

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 
   

39 39 4 
 

82 
  

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ 
   

23 23 3 
 

49 
  

KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ 
   

21 21 2 
 

44 
  

TOPLAM 1 8 4 604 604 20 483 1724 166 1592 

 

Tablo 12 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Faaliyetleri 
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g. Çalışan/İç Müşteri Memnuniyeti 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Genel Müdürlük Merkez ve Taşra olmak üzere 

toplam 1086 birimimizde 13376 personel/örneklem üzerinde yapılan “2017 Yılı Çalışan 

Memnuniyeti Anketi” analizleri aşağıda sunulmuştur.  

Türkiye Geneli 1086 Birim (13376 Örneklem) %72 

 
 
13.Merkez Birimi (733 Örneklem) %85 

 
 

1073.Taşra Birimi (12.643 Örneklem) %71 

 

  

26%

26%22%

11%
15%

14. Kurumda çalışma memnuniyetim

100% memnunum

75% memnunum

50% memnunum

25% memnunum

Hiç memnun değilim

26%

35%

21%

11%
7%

14. Kurumda çalışma memnuniyetim

100% memnunum

75% memnunum

50% memnunum

25% memnunum

Hiç memnun değilim

26%

26%22%

11%

15%

14. Kurumda çalışma memnuniyetim

100% memnunum

75% memnunum

50% memnunum

25% memnunum

Hiç memnun değilim
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h. TSE Belge Yenileme Denetimi hakkında bilgilendirme 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından, kurumumuza yönelik olarak yapılacak olan TS 

EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 2017 yılı 1. Gözetim tetkiki 08-12 Mayıs 2017 

tarihleri arasında yapılmış olup, Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ve TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kurumumuz tarafından yürütülen faaliyetleri 

kapsamaktadır.  

Kalite Yönetim Sistemi 2017 Yılı 1. Gözetim Tetkikine ilişkin KSB-ANK-2537/08 No’lu rapor 

neticesinde TSE gözlemleri (Olumlu ve iyileştirilebilecek hususlar) aşağıdaki gibidir. 

● Üst Yönetim desteği bulunmakta olup, çalışanların katılımı sağlanmıştır. 

● Merkez ve taşra birimlerinde katılımın daha da üst seviyeye taşınması ve ileri seviyede 

farkındalığın oluşturulması için bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerine arttırılarak devam 

edilmesi. 

● Çalışma Ortamı ve Altyapı iyileştirmeleri ile hizmet sunumunda kullanılan otomasyon 

programlarının entegrasyonu iyileştirmelerine devam edilmesi faydalı olacaktır. 

● EBYS, CBS, MEGSİS, LİHKAB, TAKBİS, E-Tahsilat, E-Randevu, Alo 181 Çağrı Merkezi, 

Hizmet Takip Masası, Ön Başvuru Sistemi, Teknik Arşiv, İyileştirme Takım Çalışmaları, 

Otomasyon Programları ve Yönetim Temsilciliği Performans Raporu olumlu hususlar olarak 

değerlendirilmişlerdir. 

● Erişebilirlik çalışmalarda olumlu husus olarak değerlendirilmiş olup, dokümanların 

sistemden gözden geçirilerek, güncel hallerinin kullanılması ve çalışanlara duyurulması 

önerilmiştir. 

● Hizmetlerin sunumundaki yeknesaklık başarılı bulunmuş olup; Kalite hedeflerinin birim 

bazında etkinliğinin attırılması önerilmiştir. 

● Arşivlerin, “Mekânsal Modernizasyonu” ve “Bilgi Güvenliğini” sağlayacak şekilde 

iyileştirilmesi faydalı olacaktır. 

● Yeni yönetim sistemleri, standart versiyon ve revizyonu hakkında bilgi verilmiştir. 

● Planlama yapılırken TKGM Yönetim Temsilciliği ile koordinasyon sağlanmalıdır.  
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SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ (SKGP) 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik 

değerlere bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin 

sağlanması beklenmektedir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan 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, etik 

değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum 

çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı 

sağlanması hedeflenmiş ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin 

kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. 

2009 Yılı Mart Ayında Başlamış Olan SKGP Kapsamında;  

2010 yılında 17 birimimiz, KYS ve IQNET belgesi almıştır.  

1.Belgelendirme denetimi.  

2011 yılında 242 birim,   

2012 yılında 450 birim,  

2013 yılında 364 birim, olmak üzere 1073 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 
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2. Belgelendirme denetimi 

2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir.  

2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir.  

2016 yılında 1086 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 

3. Belgelendirme denetimi 

2017 yılında 1. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 

1.Belge 27.04.2010-27.04.2013, 

2.Belge 16.05.2013-16.05.2016, 

3.Belge 12.05.2016-14.09.2018 tarihleri arasında geçerlidir. 

Bu yönüyle Kurumumuz merkez ve taşra birimleriyle KYS ve IQNET belgesi almaya hak 

kazanmış tek kamu kurumudur. 

Belge Kapsamı; 

● Tapusuz Gayrimenkullerin Tapu Sicilinin Yapılması, 

● Tapulu Gayrimenkullerin Tapularını Yaşatma, Güncel Tutma, Yenileme, 

● Tescile Konu Her Türlü Harita ve Planların Kontrolü, Arşivlenmesi, 

● Her Türlü Akitli ve Akitsiz İşlem Talepleri, 

hizmetlerinin karşılanması ve sunumu. 
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13- Değerlendirme 

Kalite Yönetim Sitemini herkesin kaliteye katkıda bulunabileceği bir sistem olarak 

tanımlayan yönetici ve personel kalitenin, sadece Kalite Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 

sağlanabileceğini düşünmektedir. Burada kalitenin, herkesin işi olduğu gerçeğinin kurumsal, 

konumsal, durumsal yönetici ve personel tarafından benimsenmesi/benimsetilmesi önem 

taşımaktadır. 

Kurumumuzun Merkez ve Taşra olmak üzere toplam 1086 birimin tamamında Sürekli 

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

Standartları entegrasyonu sürdürülmektedir. Merkez ve Taşra birimlerimizin İç Tetkikleri 

bitirilmiş, Takip Tetkikleri tamamlanmış, İç Tetkik soru listesine göre yapılan İç Tetkiklerde 

bulunan minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler başlatılmış ve YGG toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 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, 

 Kurumsal aidiyet duygusunun pekiştirildiği, görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde 

mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlara uyulma gayreti içerisinde olunduğu, 
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 Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için gündemin ve gelişmelerin 

takip edildiği,  

 Kurumumuz tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilerek kağıtsız ofis 

dönemine benimsendiği, 

 Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu yeni bir yapı olan İç Kontrol Sisteminin 

Kurumsal Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak için sistematik olarak çalıştığı, 

 Kamu hizmet bilincine uygun olarak verilen kamu hizmetinde Mesleki Etik İlkelere uygun 

davranılmaya çalışıldığı, 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin öneminin anlaşıldığı, bu kapsamda pilot uygulama 

başlatıldığı, 

gözlemlenmiştir. 

14- SONUÇ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarının KYS Standardı 

kapsamında yapmış olduğu faaliyetler son derece olumlu ve kabul edilebilir bulunmuştur. Kalite 

Yönetim Sistemi felsefesinin yeterince anlaşıldığı, bu anlaşılmanın İç 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. 

Sürdürülebilir başarıyı yöneten, görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizde öncü ve 

sektöründe lider kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi 

uyumunda "etik faaliyetlerini "modern yönetim anlayışı konseptine uygun olarak 

sürdürmektedir. Kurumumuzca, "hizmet süreçlerinin" gözden geçirilmesi, etik değerlere bağlı 

hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, 

hizmetlerin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun, etkili, verimli ve süratli bir şekilde 

sunulmasını sağlayacak çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır.  
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”Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi" kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 

birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin 

2015 versiyonu ISO (International Organization for Standardization) tarafından 15 Eylül 2015 

tarihi itibariyle; Türk Standartları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016’da Türk Standardı (TS EN 

ISO 9001:2015) olarak yayımlanmış bulunmaktadır. 

Türk Standartları Enstitüsünce, TS EN ISO 9001:2008 KYS Standartlarına göre Belgelendirme 

veya Belge Yenileme Tetkiki sonucunda alınan belgelerin son geçerlilik sürelerinin 14 Eylül 

2018 olarak düzenlendiği ve TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardına geçiş yapmak isteyen 

kurum ve kuruluşlarda Belge Yenileme (Geçiş) Tetkiki gerçekleştirilmesi gerektiği duyurulmuş 

olup, yapılan bu versiyon değişikliği ile gelen yeniliklere Kurumumuzun adaptasyon ihtiyacı 

doğmuştur. 

Bu kapsamda; "Yüksek Seviyeli Yapı" bilinciyle sürdürülebilir başarıyı yöneten kılavuz 

değerlere sahip ve vatandaş memnuniyeti odaklı çalışan Kurumumuzun sunduğu hizmet 

kalitesinin sürekli iyileştirilebilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 

birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 versiyonuna göre kurulmuş olan KYS'nin 9001:2015 

versiyonuna geçiş adaptasyonu için yapılacak olan revizyon çalışmalarına rehberlik etmek üzere 

Türk Standartları Enstitüsünden "Kurumsal İş Akışımız" uyumunda "TS EN ISO 9001:2015 

Versiyonu Çalıştay Uygulama Eğitimi" alınmıştır. 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra 

Teşkilatında TS EN ISO 9001:2008 versiyonuna göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin 

TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş adaptasyonu için yapılacak olan revizyon 

çalışmalarını yürütmek üzere 17.11.2017 tarihli ve 2576846 sayılı Makam Oluru ile “Kalite 

Yönetim Sistemi Revizyon Komisyonu” kurulmuş olup, revizyon çalışmaları devam etmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, dünya genelinde özel sektörde yoğunlukla uygulama alanı 

bulan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında ülkemizde 

kamusal alanda örnek ve lider bir kurumdur. 

Kalite Yönetim Sistemi süreci kurumsal ilerleyişimize hız kazandırarak katkı sağlamış olup, 

”Hizmette Kalite, Kalitede Süreklilik” uyumunda devam edecektir.  
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p. Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Çalışmaları 

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü; gelen protokol taleplerini ve taslak 

protokolleri değerlendirmek üzere Veri Paylaşım Komisyonu toplantıları düzenleyerek aşağıda 

özeti verilen çalışmaları yerine getirmiştir. 

7 Mart 2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve 

Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük Makamı 

oluru ile oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunca standart protokol örneği hazırlanmış olup 

kurumlarla veri paylaşımı standart protokol örneği doğrultusunda yerine getirilmektedir.  

Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Bankalar ve Finans Kuruluşları 

tarafından gelen protokol talepleri değerlendirilmiştir. Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir 

statüsündeki illerimizdeki kuruluşlarla ilgili Bölge Müdürlüklerimizce onaylanan protokoller 

için görüş verilmiştir. Veri Paylaşım Komisyonunda görüşülmesi gereken protokol talepleri için 

13 adet toplantı düzenlenmiştir. 

Protokol çalışmaları için gerekli yazışmalar yapılarak 415 adet protokol imzalanmıştır. 

2017 yılında imzalanan protokollerin dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir. 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokol sayısı: 58 adet 

 Sulama Birlikleri ile imzalanan protokol sayısı: 28 adet 

 Belediyeler ile imzalanan protokol sayısı: 296 adettir.  

 Büyükşehir Belediyeleri: 19 adet 

 İl ve İlçe Belediyeleri: 277 adet 

 Banka ve Finans Kuruluşları ile imzalanan protokol sayısı: 33 adet 

 On-Line veri paylaşım protokolü: 21 adet 

 E- Tahsilat protokolü: 5 adet  

 E- İpotek terkini protokolü: 7 adet 

Mimari projelerin elektronik ortamda alınmasına ilişkin imzalanan protokol sayısı: 403 adet 
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q. Taşınır İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz taşınır kayıt ve işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bileşim Sistemi 

(KBS) üzerinde yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) modülünden 

gerçekleştirilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz taşınır işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi amacı ile 2017 yılı içinde;  

Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile ilgili olarak Urfa, Edirne, İstanbul bölge 

müdürlüklerinde eğitim verilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz 2017 yılı taşınır kesin hesabının sağlıklı bir şekilde hazırlanarak yetkili 

mercilere verilebilmesi için harcama birimlerimizin taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtları ile 

uygunluğunu sağlamak amacı ile ara mutabakat işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 

Merkez ve taşra harcama birimlerimizin tereddüte düştüğü hususlarda çözümler üretilerek gerek 

şifahi, gerekse yazılı görüş vermek suretiyle bilgilendirme yapılmıştır. 

Taşınır yıl sonu işlemleri kapsamında harcama birimlerimizin taşınır kayıtları ile muhasebe 

kayıtları karşılaştırılarak uyumsuzluklar bulunan müdürlükler tespit edilmiş ve bu harcama 

birimlerimize destek verilmek suretiyle kayıtlar arasında mutabakat sağlanmıştır.  

TKSY’ de karşılaşılan sistem hatalarının ivedilikle çözümüne yönelik Muhasebat Genel 

Müdürlüğü ile irtibata geçilerek sistemin çalışılır hale gelmesi sağlanmıştır. 

Taşınır işlemlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda belirlenen hataların 

düzeltilmesine yönelik ilgili birimler uyarılarak ilgili mevzuatına uygun hale getirilmesi 

sağlanmıştır. 

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği harcama birimlerimiz tarafından düzenlenen 

belge ve cetveller konsolide edilerek Genel Müdürlüğümüz 2016 mali yılı Taşınır Kesin Hesabı 

hazırlanmış ve muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıştır. 

Kamuda sağlıklı bir taşıt envanterine ulaşmak amacı ile Kamu Harcama ve Bileşim Sistemi 

(KBS) altında oluşturulan Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi (TBS)’ne Genel 

Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde demirbaşa kayıtlı ve kiralık taşıtların veri girişleri 

güncellenmiştir.   
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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) 2 2.227 - - 49 66 

Tutar (TL) 3.628.- 31.978.- - - 168.614.- 507.-        

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 13 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri 

r. Parlamento İş ve İşlemleri 

2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Bakanlığımız kanalıyla Kurumumuza 

gönderilen 117 adet yazılı ve sözlü soru önergeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 

değerlendirilerek cevaplandırılmış olup, Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. 

s. Kamu Zararının Tahsili ve Takibi 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde 

yer alan “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 gereğince Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında meydana gelen kamu 

zararlarının takip ve tahsili işlemleri Başkanlığımız tarafından, taşra teşkilatımızda meydana 

gelen kamu zararlarının takip ve tahsili işlemleri ise Başkanlığımız koordinesinde Bölge 

Müdürlüklerince yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, kamu zararı kapsamında 2017 yılında intikal eden belgelere istinaden, 35 adet 

takip dosyası açılmış, bunlardan 27 adet dosyanın takip işlemleri tamamlanmış olup, 8 adet 

dosyanın tahsil süreci devam etmektedir. 29 adet dosya ise gereği yapılmak üzere bölge 

müdürlüklerine gönderilmiştir.  

Taşınır Çıkış İşlemleri 
  

Tüketim Çıkış 
  

Devir Çıkış 
Dayanıklı 
Malzeme  

Tüketim 
Malzeme 

Miktar (Adet) - - 27 250 

Miktar (M3) - - - - 

Tutar (TL) - - 46.335.- 1.509.- 
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t. Mutemetlik  

Başkanlığımızda görev yapan 54 personel ile 1 Sözleşmeli personel ve Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğünden aylık alan 3 memur ve 3 işçi, ayrıca Başkanlığımızda geçici görevli 5 personel 

olmak üzere toplam 66 personelin maaş ve diğer özlük hakları ödemeleri ile diğer yazışmalar 

her ay düzenli olarak yapılmaktadır.  

Toplam 55 personele ait Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu ve 1 adet Yurt Dışı Geçici Görev 

Yolluğu ödemesi yapılmıştır. 

Başkanlığımızda görevli 1 personele ait kişi borcu ile 22 personele ait Giyim Yardımı ödemesi 

ve 2 personele ait icra borcuna ilişkin gerekli işlem ve yazışmalar yapılmıştır. 

u. Yazışmalar 

Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde değişik konularda olmak üzere 

toplam 5960 adet gelen evrak ile ilgili işlem yapılmış ve bu işlemler sonucunda toplam 2360 

adet giden evrakların Postalama Dosyalama işlemleri yapılmıştır. 

395 adet yıllık izin, rapor ve mazeret izin işlemleri ERP Programına gerekli kayıt işlemi 

yapılmıştır. 

TESK “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

arasında imzalanan “Çevre Eğitimine Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında çıkarılacak 

dergide yayımlanabilecek Genel Müdürlüğümüz önemli faaliyet çalışmaları her ay Bakanlığa 

gönderilmektedir. 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının KAYSİS (elektronik Kamu Yönetimi Bilgi 

Sistemi) programına 2017 yılı itibariyle 47 adet vekâlet yazısı işlenmiştir. 

Genel Müdürlük Merkez teşkilatı kuruluşu ile Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakkındaki 

2012/1 sayılı genelge de Başkanlığımızı ilgilendiren bölüm ve Şube Müdürlüklerinin görev ve 

sorumlulukları revize edilmiştir. 
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PTT Merkez Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) 

Programı çerçevesinde yapılan anlaşma gereği; 1 Ana İşletim görevlisi (Şube Müdürü) ile 3 

İşletim Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) görevlendirilmiş ve elektronik posta uygulamasına 

geçilmiştir. 

Başkanlık birimlerinin “Günlük Emniyet Kontrol Çizelgeleri” her ay Destek Hizmetler Dairesi 

Başkanlığına gönderilmektedir. 

Aylık İşçi Puantaj Cetveli düzenlenerek Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne düzenli olarak 

gönderilmektedir. 

1. Performans Sonuçları Tablosu 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Açıklama 
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Düzeyi 

Gerçekleşme 
Durumu 

İnsan kaynakları Yönetimini Geliştirmek    

İç tetkikleri tamamlanan merkez ve taşra birimleri 
oranı/yıl (Yüzde) 

100,00 100,00 Başarılı 

KYS iç tetkik planı hazırlama sayısı /yıl (Adet ) 1,00 1,00 Başarılı 
KYS kapsamında hazırlanan performans raporu 
sayısı/yıl (Adet) 

1,00 1,00 Başarılı 

KYS kapsamında yönetimi gözden geçirme toplantı 
sayısı/yıl (Adet ) 

1,00 1,00 Başarılı 

 

Performans Hedefi  İnsan kaynakları Yönetimini Geliştirmek 

Sı
ra 

Performans Göstergeleri Hed
ef  
(a) 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini  
(b) 

Gerçekleşme Gerçekleş
me 

Durumu I.  
Üç 

Aylık 

II.  
Üç 

Aylık 

III.  
Üç 

Aylık 

IV.  
Üç 

Aylık 

Kümülatif 
(c)  

 
İç tetkikleri tamamlanan merkez ve 
taşra birimleri oranı/yıl (Yüzde) 

100 100 75 25 0 0 100 Başarılı 
 

KYS iç tetkik planı hazırlama sayısı 
/yıl (adet ) 

1 1 1 0 0 0 1 Başarılı 

 KYS kapsamında hazırlanan 
performans raporu sayısı/yıl (Adet) 

1 1 0 1 0 0 1 Başarılı 

 KYS kapsamında yönetimi gözden 
geçirme toplantı sayısı/yıl (Adet ) 

1 1 0 1 0 0 1 Başarılı 

Değerlendirme 

2017 yılı göstergeleri belirlenen hedefler doğrultusunda başarı ile gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 14 Performans Sonuçları Tabloları 
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme 

düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi 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. 

İzleme ve değerlendirme kapsamında üretilen raporlar yılsonunda izleme ve 

değerlendirme raporu olarak üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili yıl idare faaliyet raporuyla 

kamuoyuna açıklanmaktadır. 

3. 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. 
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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. 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlüklerimiz 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 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: 

Değişimin öncülüğünü yapması 

Politika oluşturma kapasitesinin olması 

Katılımcı ve sonuç odaklı yönetim kültürünün varlığı 

Kamu Mali Yönetiminin unsurlarının tam olarak hayata geçirebilme kabiliyetinin olması 

Stratejik yönetim konusunda yöntem bilgisi ve uygulama becerisi olması 

Stratejik planlamada koordinatörlük görevinin olması 

Mali saydamlık ve hesap vermenin özümsenmiş olması 

Varlıkların ve faaliyetlerin düzenli, ekonomik, etkin ve etkili biçimde yürütecek uygun bir 
İç Kontrol Sisteminin kurulmuş olması 

Kurum önceliklerinde değişime uyumdaki başarılar 

Görev ve sorumlulukların açıkça tanımlanmadaki gelişim. 
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B. Zayıflıklar 

Bütçede yer alacak performans göstergelerinin tespitinin zorluğu 

Yeni mevzuat ve yöntemlere rağmen zaman zaman eski usul alışkanlıkların devam etmesi 

Bütçe, performans programı ve stratejik plan ilişkisinin tam olarak kurulamaması 

Performansa dayalı ödül-yaptırım sisteminin oluşturulamaması 

Performans Esaslı Bütçelemenin zaman zaman bir amaç olarak düşünülmesi 

Tablo 15 Başkanlığımızda Yapılan GZFT (SWOT) Analizi Sonuçları 

C. Değerlendirme 

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

hayata geçirilmesi öngörülen yeni kamu yönetimi anlayışının benimsenmesinin amaçlandığını 

göstermektedir. 

Yapılan GZFT (SWOT) 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. 
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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 2017 yılı Birim Faaliyet Raporumuzu yayımlamış bulunmaktayız. 

Bu raporun hazırlanmasında, faaliyet raporlarında uyulması gereken temel ilkeler göz önünde 

bulundurulmuştur: 

 Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde 

hazırlanacağına ilişkin “Sorumluluk İlkesi”, 

 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” 

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 2017 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 benden önceki harcama yetkilisinden almış 

olduğum bilgiler, sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. ANKARA- …./01/2018 

 

 

         Sinan FİDAN 

        Strateji Geliştirme Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 


