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TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA 

YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK  

İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU 

 

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında 

Yönetmelik (“Yönetmelik”) 8 Haziran 2022 tarihli 31860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

Yönetmelik’in amaç ve kapsamı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (“Genel Müdürlük”) merkezi 

veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Yönetmelik, tapu sicillerinin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten 

sonra oluşan bilgileri içeren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’den farklı olan, “taşınmazın 

gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeren” 

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden (“TAKPAS”) faydalanmak isteyen kişi veya kurumları 

(“Alıcı”) ilgilendirmekte olup, Yönetmelik ile getirilen dikkat çekici konuları aşağıda bilginize sunarız.   

A. Veri Erişimine İlişkin Genel Esaslar (Yönetmelik md. 6) 

TAKPAS’tan veri alma talebi oluşturmak ve sorgulama yapmak isteyen Alıcıların Genel Müdürlük ile 

protokol yapmaları veya elektronik kabul beyanı vermeleri zorunlu tutulmuştur.  

Genel Müdürlük, veri erişimi talebi kapsamında paylaşılan bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi 

durumunda gerekli gördüğü veriler üzerinde önlem olarak kimliksizleştirme veya maskeleme 

tedbirlerini uygulayabilecektir. 

Alıcı TAKPAS’dan elde ettiği verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda 

Alıcı, söz konusu verilerin özel nitelikli kişisel veriler barındırması veya yurtdışına aktarılmak istenmesi 

halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri çerçevesinde belirlenen 

kural ve sınırlamalara uygun olarak hareket etmeli, gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır. 

B. TAKPAS Verilerine Erişim Hakkına Sahip Olanlar (Yönetmelik md. 7) 

Mahkemelerin, Cumhuriyet savcılıklarının, icra ve iflas müdürlüklerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının 

görevleriyle ilgili olarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ile taşınmaza ilişkin 

konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler ise kendi işleriyle sınırlı olmak üzere TAKPAS verilerine erişim 

hakları Genel Müdürlük ile imzalayacakları protokol ile belirlenir. 

Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ise, TAKPAS üzerinden taşınmazları 

hakkında verilere elektronik kabul beyanı vermek suretiyle erişebilirler. 

Taşınmazın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza yönelik hak ve kısıtlamalar tapu sicilinin açıklığı ilkesi 

gereğince herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile sorgulanabilir. 

C. Veri Erişimi Talebi ve Protokolün İçeriği (Yönetmelik md. 10) 

TAKPAS’tan yararlanmak isteyen Alıcı, yazılı olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe talepte 

bulunacaktır.  

Başvuruda talep edilen verinin kullanılma amacı açık, net ve somut olarak ve verilerin alınmasına esas 

olan yasal dayanak belirtilmesi zorunludur. Ayrıca, Yönetmelik ekinde yer alan belgeler ve güvenlik 

taahhütnamesi de Genel Müdürlüğe sunulmalıdır. Başvurusu uygun görülen Alıcı ile Genel Müdürlük 

arasında imzalanacak protokolde veriye ne kadar süreyle, hangi sıklıkla, ne şekilde erişileceği, ne kadar 

süre saklanacağı bilgileriyle birlikte, kontrolün ve güvenliğin nasıl sağlanacağı, veriye kimlerin, hangi 
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amaçla ve hangi hukuki gerekçeyle erişeceği, tarafların yetki, görev ve hukuki sorumlulukları ve 

verilerin güvenliği için alınması gereken idari ve teknik tedbirler ile ilgili detaylar açıklanır.  

D. İzleme Yetkisi ve Yükümlülüğü  (Yönetmelik md. 28-29)   

Genel Müdürlük, Alıcının iş ve işlemlerine ilişkin tüm bilgileri izlemek ve değerlendirmekle yetkili ve 

yükümlüdür. Bu kapsamda Genel Müdürlük, Alıcının TAKPAS’tan yaptığı her türlü işlemin tarihi, saati 

ve internet servis adına ilişkin kayıtları, sorgulanan kişi ve sorgu sonucundan etkilenen diğer kişilerin 

kimlik numarasını içerecek şekilde geri izleme bilgisi tutacak ve bu bilgileri, değiştirilmesine engel 

olacak ve yetkisiz erişime karşı koruyacak şekilde, sekiz yıl süre ile saklayacaktır. Bu sürenin sonunda 

geri izleme bilgileri, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik hükümleri kapsamında silinecek veya yok edilecektir. İzlemeye ilişkin tüm bu 

yükümlülükler Alıcılara da alt kullanıcılarının yaptığı işlemler açısından getirilmiştir. 

E. Denetim (Yönetmelik md. 30) 

Genel Müdürlüğün, Protokol yapan Alıcıları, gerekli gördüğünde, doğrudan veya yetkilendirdiği 

kuruluşlar aracılığıyla denetleme yetkisi bulunmaktadır. Böyle bir denetime konu olan Alıcı’nın denetim 

yapan yetkililere her türlü bilgi, belge, kayıt ve veri taleplerini yerine getirmesi ve bilgi sistemlerini 

incelemeye açması zorunludur. Denetim sırasında tespit edilen usulsüzlük ile ilgili KVKK ve Türk Ceza 

Kanunu (“TCK”) kapsamında gerekli işlemler yapılır.  

F. Veri İhlali ve Hukuki Sorumluluk (Yönetmelik md. 31) 

Kişisel veri ihlali olması durumunda Alıcı, KVKK ilgili hükümlerine uygun olarak Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’na, Genel Müdürlüğe ve kişisel verisi ihlal edilen kişiye bildirimde bulunacaktır.  

TAKPAS’tan elde edilen verilerin ilgili mevzuat, protokol veya elektronik kabul beyanında yer alan 

hükümlere aykırı olarak kullanılmasından, güvenliğinin sağlanamamasından doğan her türlü hukuki, 

idari, mali ve cezai sorumluluk ilgili Alıcılara, alt kullanıcılarına ve/veya veriyi kullananlara aittir.  

G. Yaptırımlar (Yönetmelik md. 32) 

Kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı hareket ettiği tespit edilenler hakkında KVKK 

md. 18 çerçevesinde işlem yapılması için Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirim yapmaya, kişisel 

verileri değiştiren veya bütünlüğünü bozanlar hakkında ise TCK kapsamında suç duyurusunda 

bulunmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

 

Saygılarımızla. 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 

 


