
TAKBİS 

TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 

Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü 
sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir. 

Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına 
aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek 
özel gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün 
sağlanmasıdır. 

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir 
şekilde hizmet sunulması mümkün olmaktadır. 

TAKBİS; 
· Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini
standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin
mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan;

· Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile
memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran; · İlgili
memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan,
yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar
Destekli Eğitim imkânı getiren,

· Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı
oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri
Türkiye’nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;

· Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından
izlenebilmesini sağlayan,

· Memur inisiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu,
vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında
zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,

· Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez
birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,

· Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki
sonuçlar üretecek,

· Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve
yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları
hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,

· Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine
doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,

· Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak,
mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve
yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak,

· ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında
gerçekleştiren entegre bilgi sistemidir.



TAKBİS projesi ile; ülke genelinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) 
oluşturulması hedeflenmiş, bu kapsamda; ülke genelinde tapu kadastro 
hizmetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) mantığı 
çerçevesinde analiz edilerek, problemlerin belirlenmesi, çözüm yollarının 
bulunması, tapu ve kadastro hizmetlerinin bu yolla standart ve elektronik olarak 
yerine getirilmesi, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlara arazi bilgi sistemi 
mantığında doğru, güvenilir ve güncel bilgileri sunulması hedeflenmektedir. 

 

TAKBİS Projesinin Yararları; 

1. Verilerin kayıtlı olduğu sicil veya benzeri materyalin eskimesinden 
kaynaklanan sorunlar ortadan kalkmakta, 

2. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda 
standart sağlanmakta, 

3. Eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıklarının ortadan 
kaldırılmakta, 

4. Akıllı uygulamalarla memur hatalarının önüne geçilerek memurların da zarar 
görmeleri engellenmekte, 

5. Belge sahteciliklerinin önüne geçilmekte, 
6. Geçmişten gelen muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen giderilmekte, 
7. Muhtemel vatandaşın hak kayıpları tamamen ortadan kaldırılmakta, 
8. Bu sayede ülkemizde var olan tapu kayıtlarına olan sarsılmaz güven 

pekiştirilmekte, 
9. Kamu veya vatandaş alacağı tahsilatının sağlıklı ve hızlı şekilde 

yapılabilmekte (sgk, icra, sağlık bakanlığı, vb), 
10. Mahkemeler veya hazırlık soruşturmalarında bilgi araştırmasıyla geçen 

zamanın azaltılarak Adalet Bakanlığının yükünün hafifletilmesine katkı 
sağlanmakta, 

11. Kurumların veya vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan 
kalkmakta, 

12. Yazışmalardan doğan harcamalar e-imza uygulaması ile en aza 
indirgenmekte, 

13. Yeşil kart ve benzeri uygulamalarda hak sahibinin doğru tespiti ile hizmetin 
amacına ulaştırılması sayesinde haksız kazançların önüne geçilmekte, 

14. Vergi kayıpları engellenmekte, 
15. Doğru, güvenilir, standart ve takip edilebilir bilgiye ulaşılmaktadır. 

 

Halihazırda on-line olarak veri paylaşımı yapılan kurumlar; 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS) 

Adalet Bakanlığı (UYAP) 

Maliye Bakanlığı; 

Mali Suçları Araştırma Kurumu 

Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP) 



Milli Emlak Genel Müdürlüğü. 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 

Belediyeler 

 


