
Gizlilik Taahhütnamesi 

24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ve Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) bilgi güvenliği politikaları gereği, lisanslı bürolar Tapu 

Bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve tapu bilgilerinin ifşa edilmemesi için gizlilik 

taahhütnamesi imzalar.  

 

(1) Web tapu üzerinden alınan verilerin iş gereği olmadığı sürece yazılı çıktı olarak 

almayacağımı, bu bilgi ve verileri izni ve yetkisi olmayan kişilerle paylaşmayacağımı, 

 

(2) Erişimin, talebim akabinde, TKGM tarafından Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 

Büroları (LİHKAB) bağlayıcı ilgili mevzuat, mahkeme, ceza veya soruşturma süreçleri 

gözetilerek ve işbu taahhütnamenin uygunluğunun onaylanması sonucunda tarafıma 

açılabileceğini, 

 

(3) Erişimin, sadece aşağıda yazılı TCKN'li lisanslı mühendis olarak şahsıma 

sağlanacağını, dolayısıyla personellerim dahil erişim bilgi ve araçlarımı 3’üncü kişilerle 

paylaşmayacağımı, erişim sağlayacağım bilişim araçlarında kendi bağlantım ve kendi uç 

birimlerim açısından her türlü hukuki sorumluğun tarafıma ait olacağına dair 

bilgilendirildiğime, ayrıca personellerime otomasyon üzerinden yetki verilmesi durumunda 

müteselsilin sorumlu olacağıma, 

 

(4) Erişimin, resmi işlemlere konu olan ve gerekçesi mevzuata uygun hareketlerle sınırlı 

olmasının zorunlu olduğu; diğer mesleki faaliyetlere, akademik veya araştırma konularına dair 

de olsa hiçbir nedenle verilere erişmeye çalışılmaması gerektiğine dair bilgilendirildiğime, 

 

(5) Erişim için açılan kanal, araç veya bağlantılar üzerinden sızma, hack, güvenlik testi vb. 

hiçbir amaç veya niyetle girişimde bulunulmaması gerektiğine dair bilgilendirildiğime, 

 

(6) Eriştiğim bilgileri, ilgilisi haricinde hiçbir kişi veya kuruluş ile ayrı ayrı veya topluca 

paylaşamayacağıma, 

 

(7) Web tapu üzerinden verilerin sorgulanmasında Kurumun kota koyma hakkı saklı 

olduğunun konusunda bilgilendirildiğime, 

 

(8) Web tapu üzerinden verilerin sorgulanmasında tapu kadastro işlemlerinde tahsil 

edilecek döner sermaye bedelleri içeren tarife cetvelinin 1.8 maddesine göre ücretlendirildiğime 

dair bilgilendirildiğime, 

 

(9) Ayrıca LİHKAB otomasyon sistemi kapsamında oluşturulan tüm politika ve 

prosedürlere uyacağımı TKGM tarafından erişimimin sonlandırılacağına, Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince soruşturma veya 

cezai işlem uygulanabileceğine ve ayrıca ilişkili mevzuatlara gereğince hakkımda suç 

duyurusunda bulunulabileceğine dair bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt 

ediyorum. 
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