T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı
Konu

:23294678-010.07.02/64599
:TSM Programı Hk.

02/10/2014

İlgili Dağıtım Yerlerine
İlgi

: a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 9/7/2014 tarih ve 43074 sayılı yazısı eki 7/7/2014 tarih ve
34542/47 sayılı İnceleme Raporu.
b) 12/11/2012 tarih ve B.09.1.TKG.0.0120200-010.07/25-9357 sayılı duyuru.

Bilindiği üzere, tapu müdürlüklerimizde TAKBİS işletim sistemi kurulumu öncesi
sorgulamaların yapıldığı TSM olarak adlandırılan program ile birlikte satış ve haciz retlerinin
yapılabildiği, tapu kayıt örneklerinin alınabildiği GÜNLÜK isimli program ile işlemler
yürütülmekteydi.
TAKBİS işletim sisteminin ülke düzeyinde yaygınlaştırılarak kullanımından sonra yukarda
belirtilen program uygulamalarına gerek kalmamasına ve bu nitelikteki uygulamaların güvenlik
açığı oluşturmasına rağmen lokal düzeyde bazı bilgisayarlar üzerinden anılan programların
kullanımlarının sürdürüldüğü belirtilen ilgi (a) raporda özetle; "...bilindiği üzere TSM programı
TAKBİS gibi domain ortamında çalışmadığından ve her türlü media ortamına (flash disk,CD vs.)
kaydetmeye uygun olduğundan tapu verilerinin güvenliğine yönelik çok ciddi riskler içermekte"
olduğu tespiti yapılmıştır.
Belirtilen nedenlerle ve ilgi (b) Duyuru da dikkate alınarak, bölgeniz bilgi teknolojileri şube
müdürlüğü tarafından bağlı birimlerinizdeki bilgisayarlar üzerinde gerekli araştırmanın yapılmak
suretiyle TSM ve GUNLUK programlarına ait;
TSM için:TAPUAKT1.dbf, ILISAKT1.dbf ve KISIAKT1.dbf dosyaları gibi TSM
yazılımının kullandığı veritabanı dosyalarının bulunduğu klasörlerin,
GUNLUK için: ISLEM*exe dosyalarının ve bu dosyaları içeren klasörlerin,
Söz konusu dosyaları içeren herhangi bir yedekleme veya sıkıştırılmış dosya mevcut ise (bu
şekildeki dosyaların adları genellikle TSM, TSM2005, GUNLUK, GUNLUK21 vb.
olabilmektedir) bu tür dosyaların,
geri dönüşümü ve tekrar erişimi mümkün olmayacak biçimde silinmesi hususunda,
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Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin KESİMOĞLU
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gereği:

Bilgi:

-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

-MERKEZ BİRİMLERE
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