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GENEL TANIMLAR 

İKONLAR 
 

İkon Adı Açıklama 

 

 

Tapu Bilgisi Listedeki ilgili kaydın bilgisini almak için kullanılmaktadır. 

Taşınmaz listelerinde tapu bilgisi pdf belgesi almak için 

kullanılmaktadır. 

 

 

Konum 
Bilgisi 

Listedeki ilgili kayıttaki taşınmazın konumunu göstermek için 

kullanılmaktadır. 

 

 

Sil Listede ilgili kaydın silinmesi için kullanılmaktadır. 

 

 

Kayıtlar 
içerisinde 
ara 

Sol tarafındaki alana yazılanları listedeki kayıtların içinde arama 

yapmak için kullanılır. 

 

 

Liste Listedeki kayıtların görünümünü liste şekline getirir. 

 

 

Kart Listedeki kayıtların görünümünü kart şekline getirir. 

 

 

Sayfalama 
sayısı 

Bir sayfada görmek istenilen kayıt sayısını belirtir. Listede 8, 16, 

24, 32, 64 şeklinde artırılabilir. Genellikle listelerde mevcuttur. 

 

 

Önceki 
sayfa 

Listede bir önceki sayfaya gitmek için kullanılmaktadır. Genellikle 

listelerde mevcuttur. 

 

 

Sonraki 
sayfa 

Listede bir sonraki sayfaya gitmek için kullanılmaktadır. 

Genellikle listelerde mevcuttur. 
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Yardım 
kutusu 

Tıklandığında açılabilir bir menüdür. Mevcut sayfa ile ilgili bilgiler 

içerir. 

 

 

Taşınmaz 
listesi 

 Taşınmaz listesi penceresini açmaktadır. 
 

‘https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula’ 

ekranında mimari proje penceresi açmak için ve proje göstermek 

için kullanılmaktadır. 

 Yetki İşlemleri sekmesi altındaki sekmelerde Yetki görüntüle 

alanında kullanılmaktadır. 

 

 

Yetki ver  Yetki İşlemlerinin altında ‘Yetki Ver’ sekmesindeki listede ilgili 

taşınmaza yetki vermek için kullanılmaktadır. 

 

 

İptal Başvuru takip ekranında başvuru iptali için kullanılmaktadır. 

 

 

Yazdır Tıklandığında B elge sözleşmesi penceresini açmaktadır. 

 

 

Sol Menü 
aç kapa 

Tıklandığında sol menü açılıp kapanmaktadır. 

 

 

Belge 
yazdır 

Pdf belgelerini yazdırmak için kullanılmaktadır. 

 

 

Belge 
döndür 

Pdf belgelerini sağa döndürmek için kullanılır. 

 

 

Belge indir 
ikon 

Pdf belgelerini indirmek için kullanılır. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
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Mesaj 
kutusu 

Kullanıcı giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde 

görebildiği, üstünde okunmamış mesaj adedini gösteren ikondur. 

Tıklandığında mesaj kutusu açılmaktadır. 

 

 

Oturum bilgi Kullanıcı giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde 

görebildiği ikondur. Logodaki harfler aktif kullanıcının ad ve 

soyadlarının ilk harfini almaktadır. Tıklandığında aktif kullanıcının 

adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, oturum süresi bilgileri ve 

Oturumu Kapat butonu olan bir menü açmaktadır. 

 

 

Harç 
sorgula ve 
öde 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/doner-sermaye-harci- 

odeme’ ekranında bulunan ikona tıklandığında döner sermaye 

 harcı ödeme penceresi açılmaktadır. 

 

 

Yakınlaştır 
uzaklaştır 

Mimari proje görüntüleme ekranında mimari projeyi yakınlaştırıp 

uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. 

 

 

Sağa sola 
döndür 

Mimari proje görüntüleme ekranında mimari projeyi sağa veya 

sola döndürmek için kullanılmaktadır. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
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BUTONLAR 
 

 

Buton Adı Açıklama 

 

 

Sorgula buton Giriş ekranında kullanıcı var mı 

sorgulaması yapmaktadır. 

Kullanıcı yoksa veya e-Devlet 

doğrulaması üzerinden üç ay 

geçmişse e-Devlet doğrulaması 

için yönlendirilmektedir. 

 

 

Okudum 

onaylıyorum 

buton 

İlgili sözleşmeyi onaylamak ve 

gerekli işlemi başlatmak için 

kullanılmaktadır. 

 

 

Kapat buton Mevcutta açık pencereyi kapatır. 

 

 

Geri buton Bir önceki adıma dönmek için 

kullanılır. 

 

 

Aktif ileri buton Bir sonraki adıma gitmek için 

kullanılır. Sözleşme onaylama 

ekranlarında ismi İlerle olarak 

geçmektedir.  

sözleşme 

 onaylandıysa görünmektedir . 
 

 

Pasif ileri 

buton 

Bir sonraki adıma gidemez 

butonudur. Sözleşme onaylama 

ekranlarında ismi ‘İlerle’ olarak 

geçmektedir.  

Sözleşme 

 onaylanmadıysa görünmektedir. 

İlerle      butonuna    tıklandığında 

 sözleşme onaylayınız mesajı 

vermektedir. 
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Yetki Ver 

buton 

Yetki ver ikonuna tıkladıktan 

sonra açılan kullanıcı sözleşmesi 

penceresi açılmaktadır. 

 

 

Ekle buton Mevcut listeye ekleme işlemi 

yapmaktadır. 

 

 

Yeni başvuru 
buton 

Tıklandığında listeyi sıfırlar 

başvuru sayfasında ilk adıma 

gider. 

 

 

Ödemeye 
yönlendir 
buton 

Tıklandığında 

‘https://webtapudev.tkgm.gov.tr/d 

egerlemeci/harc-odeme’ adresine 

yönlendirilmektedir. 

 

 

Konum belgesi 
göster buton 

İçinde tapu kayıt ve konum 

bilgilerini bulunduran pdf belgesini 

açar. 

 

 

Oturumu kapat 
buton 

Kullanıcının sistemden çıkış 

yapmasını sağlar. 

 

 

Kullanıcı Profil 
buton 

Kullanıcının sistemde bulunan 

bilgilerini görmesini ve 

güncellemesini sağlar. 

 

 

Güncelle buton Profil bilgilerinde yapılan 

değişikliklerin güncellenmesini 

sağlar. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
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Şifre Değiştir 
buton 

Kullanıcı profilindeki şifreyi 

güncelleyeceği sayfaya 

yönlendirir. 

 

 

Şifre Güncelle 
buton 

Kullanıcının şifresini 

güncellemesini sağlar. 

 

 

Mesaj 
kutusundaki 
tümünü gör 
buton 

Tıklandığında 

‘https://webtapudev.tkgm.gov.tr/d 

egerlemeci/mesaj-islemleri’ 

adresine yönlendirilmektedir. 

 

 

Kurumsal 
buton 

Tıklandığında 

’https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris’ 

ekranına  yönlendirmektedir. 

Kurum, Şirket, 

LİHKAB/Değerlemeci, Emlakçı 

portallarına giriş buradan 

olmaktadır. 
 

 

LİHKAB/ 

Taşınmaz 

Değerleme 

buton 

’https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris’ 

ekranında giriş yapmak için 

buraya tıklanmalıdır. 

 

 

Mesaj işlemi 
tamam buton 

 Mesaj görüntüle penceresini 

kapatır. Listedeki ilgili mesajı 

okundu olarak işaretler. 

 

 

Şifremi 
unuttum buton 

Kullanıcı giriş ekranında 

bulunmaktadır. Tıklandığında 

Şifremi sıfırla penceresi açar. 

 

 

Şifremi sıfırla 
buton 

Giriş ekranında şifremi unuttum 

butonuna basınca şifremi sıfırla 

penceresinde olan bir buton. 

Tıklandığında girilen T.C kimlik 

numaralı kullanıcının şifresini 

sistem tarafından oluşturulan bir 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/giris
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/giris
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/giris
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  şifreyle değiştiriyor ve şifreyi 

kullanıcının telefon numarasına 

gönderiyor. 

 

 
Giriş buton Kullanıcı girişi butonudur. Eğer 

şifre yanlış girildiyse hatalı şifre 

mesajı vermektedir. 

Sistemde kayıtlı olmayan bir T.C. 

kimlik numarası girildiğinde 

 kullanıcı bulunamadı hata 

penceresi açılmaktadır. 

Kullanıcı bilgilerini doğru ve 

eksiksiz bir şekilde girip butona 

tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/deger 

lemeci-mersis-sorgula’  adresine 

yönlendirilmektedir. 

 

 
Anasayfa 
buton 

Tıklandığında 

’https://webtapu.tkgm.gov.tr’ 

adresine yönlendirilmektedir. 

 

 
Kayıt ol buton Kullanıcı kayıt olmak için 

kullanılır. Kullanıcı kaydı 

başarılıysa kullanıcı kaydı başarılı 

penceresi açılmaktadır. 

 

 
  

https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci-mersis-sorgula
https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci-mersis-sorgula
https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci-mersis-sorgula
https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci-mersis-sorgula
https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci-mersis-sorgula
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Başvuru yap 
menü buton 

 Sol menüde Başvuru İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Başvuru takip 
menü buton 

 Sol menüde Başvuru İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Döner 
sermaye 
hizmet bedeli 
ödemesi menü 
buton 

 Sol menüde Başvuru İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Taşınmaz 
sorgula menü 
buton 

 Sol menüde Taşınmaz İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Taşınmaz bilgi 
formu menü 
buton 

 Sol menüde Taşınmaz İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Yetkilendirildiği 
m taşınmazlar 
menü buton 

 Sol menüde Yetki İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Yetki verdiğim 
taşınmazlar 
menü buton 

 Sol menüde Yetki İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

Yetki ver menü 
buton 

 Sol menüde Yetki İşlemleri 

altında bulunmaktadır. 

 

 

İşlem türleri 
butonu 

Tıklandığında  işlem türleri 

 menüsü açılmaktadır. 

 

 

Belge Ekle 
ikon 

Taşınmaz Bilgi Formu bilgi 

girişleri sayfaları altında 

bulunmaktadır. 
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SEÇİMLİKLER 
 

 

Seçimlik Adı Açıklama 

 

 

Okudum onaylıyorum 
seçilmedi 

Sözleşmelerin altında 

bulunmaktadır. Ekrandaki 

ileri butonu pasiftir. 

 

 
Okudum onaylıyorum seçildi Sözleşme yazısını 

onayladım anlamına 

gelmektedir. Ekrandaki ileri 

butonu aktiftir. 

 

 

Sadece e-tahsilat ödemeleri 
yapılanlar seçilmedi 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/ 

degerlemeci/tasinmaz- 

sorgula’ ekranında tüm 

yapılan  başvuruların 

taşınmaz bilgileri 

gösterilmektedir. 

 

 

Sadece e-tahsilat ödemeleri 
yapılanlar seçildi 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/ 

degerlemeci/tasinmaz- 

sorgula’ ekranında sadece 

ödemesi yapılan 

başvuruların taşınmaz 

bilgileri gösterilmektedir. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
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PENCERELER 
 

 

Taşınmaz listesi 
penceresi 

Taşınmaz listeleme işleminde kullanılmaktadır. Taşınmaz listesi 

ikona tıklandığında açılmaktadır. Yazdır, Kart, Arama, Bilgi, Konum, 

Sayfalama sayısı, Önceki sayfa, Sonraki sayfa ikonları ve Kapat 

buton içermektedir. 

Taşınmaz No, Nitelik, İl, İlçe, Mahalle, Yüzölçüm, Ada, Parsel, BB 

No, Zemin Hisse Id alanlarını içermektedir. 

 

 

Belge sözleşmesi 
penceresi 

Yazdır ikona tıklandığında açılmaktadır. Kapat buton, Okudum 

onaylıyorum butonlarını içerir. 

 

 

Konum sözleşmesi 
penceresi 

Konum  ikona  tıklandığında  açılmaktadır.  Kapat  buton, Okudum 
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 onaylıyorum butonlarını içerir. 

 

 

Konum göster 
penceresi 

Konum sözleşmesi penceresinde okudum onaylıyorum butonuna 

tıkladıktan sonra açılmaktadır. Konum belgesi göster ve Kapat 

butonlarını içerir. 

 

 

Şifremi sıfırla 
penceresi 

T.C. kimlik numarası zorunlu alandır. Şifremi sıfırla butonuna 
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 tıklandığında sistem tarafından otomatik üretilen şifre kullanıcının 

telefon numarasına gönderilmektedir. ‘Geri dön’ butonuna 

tıklandığında giriş ekranına yönlendirmektedir. 

 

 

Mesaj görüntüle 
pencere 

Mesaj İşlemleri ekranında bilgi ikona tıklandığında veya mesaj 

kutucuğundan bir kayıt seçildiğinde ilgili kayıttaki mesajın içeriğini 

görüntüleyen penceredir. kapat ve tamam butonları vardır. 

 

 

Kullanıcı 
bulunamadı hata 
penceresi 

Giriş butonuna basıldığında kayıtlı kullanıcı yoksa bu pencere 

açılmaktadır. ‘Tamam’ butonuna tıklandığında pencere 

kapanmaktadır. 
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Kullanıcı kaydı 
başarılı pencere 

Kullanıcı, kayıt ekranında kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra eğer 

kullanıcı kaydı başarılı olursa bu pencere açılmaktadır. ‘Tamam’ 

butonuna tıklandığında pencere kapanmaktadır, kullanıcı 

https://webtapu.tkgm.gov.tr’ adresine yönlendirilmektedir. 

 

 

Döner sermaye 
hizmet bedeli 
ödeme penceresi 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/doner-sermaye-harci- 

odeme’ ekranındaki listede Harc sorgula ve öde ikonuna tıklayınca 

açılmaktadır. ‘Yönlendirilmek için Tıklayınız’ butonuna tıklayınca 

‘https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-kiosk-harc-sorgulama’ 

adresine ayrı bir tabda yönlendirmektedir. 

 

 

Kullanıcı 
sözleşmesi 

 Yetki İşlemleri sekmesinin altındaki ‘Yetki Ver’ alt sekmesinde 

başvuru yapılmış bir taşınmazı başka bir LİHKAB/değerlemeciye 

yetki 

https://webtapu.tkgm.gov.tr/
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/harc-odeme
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-ve-kadastro-kiosk-harc-sorgulama
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penceresi verirken bu sözleşme penceresi açılmaktadır. Pencerede kapat ve 

 okudum onaylıyorum butonları bulunmaktadır. okudum onaylıyorum 

butonuna tıklandığında yetki verme işlemi başlatılır. Yetki verme 

işlemi başarılıysa başarılı mesajı vermektedir. 

 

 

 

 

MESAJLAR 
 

 

Mesaj Adı Açıklama 

 
 

 

Şifre hatası Giriş ekranında şifre yanlış 

girildiyse bu hata 

alınmaktadır. 

 
 

 

Sözleşme onaylayınız mesajı Sözleşme onaylayınız uyarı 

mesajıdır 

 
 

 

Yetki ver başarılı mesaj Yetki verme işlemi başarılı 

olduğunda bu başarı 

mesajını vermektedir. 
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MENÜ ve KUTUCUKLAR 
 

 

Menü veya 
Kutucuk Adı 

Açıklama 

Açılır Seçilir Menü Seçilir menü sayıları küçükten büyüğe sıralamaktadır. 
 

Seçilir menüde Türkçe karaktere göre sıralama yapmaktadır. 

Seçilir menüde arama yapılabilmektedir. 

‘Tab’ tuşuna basarak seçilir menüler arasında geçiş yapılabilir. 
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Mesaj Kutusu Mesaj kutusunda son gelen beş okunmamış mesajın özeti 

gösterilmektedir. 

Mesaj özetlerinden birine tıklandığında veya tümünü gör butonuna 

tıklandığında 

kullanıcı‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/mesaj-islemleri’ 

ekranına yönlendirilmektedir. 

Ayrıyeten mesaj özetlerinden birine tıklandığında mesaj görüntüle 

penceresi ile mesajın içeriği gösterilmektedir. Mesaj içeriği gösterilen 

kaydın hangi kayıt olduğu arkadaki listede silik bir şekilde 

gösterilmektedir. 

 

 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci
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Sol menü Sol Menü aşağıdaki sekme ve alt sekmelerden 

oluşmaktadır.‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci’ adresi 

Anasayfa seçili bir şekilde getirilmektedir. M enü aç kapa ikonuyla sol 

menü açılıp kapanabilir. 

Anasayfa 

Başvuru İşlemleri 

 B aşvuru Yap 

 B aşvuru Takip 

 D öner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi 

Taşınmaz Sorgulama 

 T aşınmaz Sorgula 

 T aşınmaz Bilgi Formu 

Yetki İşlemleri 

 Y etkilendirildiğim Taşınmazlar 

 Y etki Verdiğim Taşınmazlar 

 Yetki Ver 

 

 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci
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BELGELER 
 

 

Pdf belgesi Pdf çıktıları alınabilen belgedir. 

 

 

 
Belge indir, Belge yazdır, Belge döndür ikonları içerir. 

Pdf belgesinde QR Code bulunmaktadır. 

 
 

Her pdf belgesi kaydedilmektedir. Belgeler için tekil bir anahtar üretilmektedir. Bu anahtar 

ile Web Tapu sistemine giriş yapmadan belge sorgulama yaparak görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
 

Pdf belgesinin sağ üstünde belge oluşturulma tarihi   ve altında TKGM logosu 

gösterilmektedir. 
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PORTAL KULLANIMI 
 
1. Sisteme Giriş 

 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr’ adresinden kurumsal butonuna tıklandığında giriş ekranına 

yönlendirilmektedir. 

 
 

https://webtapu.tkgm.gov.tr/
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Giriş ekranında Taşınmaz Değerleme (SPK) butonuna tıklandığında T.C. kimlik numarası 

isteyen ve sorgula butonu olan bir ekran açılmaktadır. T.C. Kimlik Numara alanı zorunlu 

alandır ve sadece gerçek bir T.C. kimlik numarası girilebilir. 

LİHKAB/Değerlemeci Giriş Ekranı: 

 
 

T.C. kimlik numarasıyla sistemde kayıtlı bir kullanıcı yok ise veya kullanıcı e-Devlet 

doğrulamasının üzerinden üç ay geçmişse sorgula butonuna tıklandığında e-Devlet 

doğrulaması ekranına yönlendirmektedir. 

 



LİHKAB/Değerlemeci Portalı Kullanım 
Dokümanı 

Sayfa 22 

  

 

 
 

 

e-Devlet doğrulama ekranı: 
 

 
 

e-Devlet kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kullanıcı sisteme kayıtlı değilse 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/kayit’ adresine yönlendirilmektedir. 

https://webtapu.tkgm.gov.tr/kayit
https://webtapu.tkgm.gov.tr/kayit
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Kayıt ol ekranında ‘T.C. Kimlik Numarası’, ‘İsim’, ‘Soyisim’, ‘Cep Telefonu’ alanları e- 

Devlet’ten alınıp dolu gelmektedir. ‘T.C. Kimlik Numarası’, ‘İsim’, ‘Soyisim’ değiştirilemez 

alanlardır. 

‘E-Posta’ alanında gerçek bir e-posta adresi girilmesi zorunludur. 
 

‘Şifre’ alanı boş geçilmezdir. Şifrenizde en az bir küçük karakter, en az bir büyük karakter, en 

az 1 sayı ve en az bir özel karakter olmalıdır. 
 

Bilgiler eksiksiz bir şekilde girilip 

olmaktadır. 

k ayıt ol butonuna tıklanarak kullanıcı sisteme kayıt 
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e-Devlet kimlik doğrulaması yaptıktan sonra kullanıcı sistemde kayıtlı ise 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris’ adresine yönlendirilmektedir. 

 

 

 Şifremi unuttum butonuna tıklandığında şifremi sıfırla penceresi açılmaktadır. 
 

 

 Şifremi sıfırla butonuna tıklanarak şifre sıfırlanmaktadır. 

 

Kullanıcı, Giriş ekranında T.C Kimlik Numara ve Şifre alanlarını doldurup giriş butonuna 

tıklayarak LİHKAB/Değerlemeci seçim ekranına gelinecektir.  

https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris
https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris
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Kullanıcı, LİHKAB butonuna tıkladıktan sonra ‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci’ 

sayfasına yönlendirilmektedir. 

 
 

2. Web Tapu Fonksiyonları 

 
2.1. Mesaj İşlemleri 

Tüm ekranlarda ekranın sağ üst köşesinde mesaj kutusu ikonu bulunmaktadır. Tıklanarak 

mesaj kutusu açılmaktadır. Mesaj kutusundan mesaj işlemleri penceresi açılabilmektedir. 
 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci
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Sayfada yardım kutusu, arama ikonu, kart ikonu bulunmaktadır. 
 

Listede ‘MESAJ OKU’, ‘MESAJ’, ‘TARİH’ ve en sağdaki sil ikonu bulunan bir sütun 

mevcuttur. 

‘MESAJ OKU’ sütununda bilgi ikonu vardır. Tıklandığında mesaj görüntüle penceresi 

açılmaktadır. 
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2.2. Anasayfa 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci’ sayfası açıldığında s ol menüde seçili gelmektedir. 
 

 

Üst tarafta yardım kutusu bulunmaktadır. 
 

Aşağıdaki butona tıklandığında kullanıcı ‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru- 

yap’ sayfasına yönlendirilmektedir. 
 

 

Aşağıdaki butona tıklandığında kullanıcı ’https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru- 

takip’ ekranına yönlendirilmektedir. 
 

 

Aşağıda ‘Çok iyi’, ‘İyi’, ‘Beğenmedim’ şeklinde üç adet ikon bulunmaktadır. Butona 

tıklandığında kullanıcı portal değerlendirmesi yapmaktadır. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-yap
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-yap
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip
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Butonlardan birine tıklandığından aşağıdaki gibi görünmektedir. 
 

 

Kullanıcı ayda bir kez bu değerlendirmeyi yapabilmektedir. 
 

Aşağıdaki alanda yetki alınan taşınmaz adedi gösterilmektedir. Hemen sağ tarafındaki 

‘Taşınmazları Listele’ butonuna tıklandığında taşınmaz sorgula ekranı açılmaktadır. Bütün 

taşınmazlar listelenmektedir. 
 

 

Aşağıdaki alanda e-tahsilat ödemesi yapılan taşınmaz adedi gösterilmektedir. Hemen sağ 

tarafındaki ‘E-Tahsilat Ödemesi Yapılan Taşınmazlar’ butonuna tıklandığında taşınmaz 

sorgula ekranı açılmaktadır. Taşınmaz sorgula ekranında sadece e-tahsilat ödemesi yapılan 

taşınmazlar listelenmektedir. 
 

 

Aşağıdaki kutucuklarda ödeme bekleyen işlem adedi, tamamlanmış işlem adedi ve iptal 

edilen işlem adedi gösterilmektedir. 
 

 

Eğer ödeme bekleyen işlem yok ise aşağıdaki gibi görünmektedir. 
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Aşağıdaki butona tıklandığında ’https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip’ 

ekranı açılmaktadır. Bütün başvurular gösterilmektedir. 
 

 
2.3. Başvuru İşlemleri 

 Sol menüde bulunmaktadır. ‘Başvuru İşlemleri’ sekmesinin altında ‘Başvuru Yap’, ‘Başvuru 

Takip’, ‘Tapu ve Kadastro Harcı Ödemesi’, ‘Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi’ alt 

sekmeleri vardır. 
 

 
2.3.1. Başvuru Yap 

 Sol menüden ‘Başvuru Yap’ sekmesine tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-yap’ sayfasına yönlendirilmektedir. Bu 

ekranda LİHKAB/değerlemeciler başvuru yapmaktadır. 

 

Başvuru yapabilmek için önce  LİHKAB Ofis Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili 

taşınmazla ilgili olarak “Bağımsız Bölümün Yerinde Tesbiti” veya “Hatalı 

Bağımsız Bölüm Düzeltme İşlemi Teknik Rapor Hazırlama” işleminin alınarak fen 

kayıt numarası verilmesi gerekmektedir. Eğer başvuru yapılmazsa sistem web 

tapu üzerinden ilerlemeyi kabul etmeyecektir. Ayrıca   “Hatalı Bağımsız Bölüm 

Düzeltme İşlemi Teknik Rapor Hazırlama” işleminde LİHKAB Ofis Otomasyon 

Sistemi üzerinden ne kadar bağımsız bölüm seçildiğinin önemi olmaksızın web 

tapu üzerinden tek bir bağımsız bölüm seçilmesi mimari proje açısından yeterli 

olacaktır. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip
https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-yap
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Form ekranında yardım kutusu, ekle ve ilerle butonları ve ‘İl’, ‘Tapu Müdürlüğü’, ‘Mahalle’, 

‘Ada’, ‘Parsel’ açılır seçilir menüler vardır. 
 

İl seçiminin ardından ardından Tapu Müdürlükleri getirilmektedir. 

Tapu Müdürlüğü seçiminin ardından Mahalleler getirilmektedir. 

Mahalle seçiminin ardından Adalar getirilmektedir. 

Ada seçiminin ardından Parseller getirilmektedir. 
 

Parsel seçiminden sonra ada ve parsel ile bağımsız bölüm sorgulama yapılmaktadır. 
 

Eğer taşınmazda bağımsız bölüm varsa, kullanıcıya taşınmazın bağımsız bölümünü 

seçebileceği BB No alanı gösterilmektedir. 

BB No seçilebilir menüsünde kat ve bağımsız bölüm numarası bilgisi verilmektedir. 
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İl, Tapu Müdürlüğü, Mahalle, Ada, Parsel, BB No(varsa) seçimi zorunludur. 
 

Zorunlu alanların hepsini seçmeden ekle butonuna tıklandığında aşağıdaki bilgi mesajını 

alınır 
 

Aynı taşınmazı tekrar listeye eklemek istendiğinde aşağıdaki gibi bilgi mesajı alınır 
 

 

Formun altında listeye eklenen taşınmaz adedini gösteren bilgi kutusu vardır 
 

 

Listede en az bir taşınmaz varsa ileri butonu aktif olacaktır. 
 

 İleri butonu pasifken tıklandığında aşağıdaki bilgi mesajını vermektedir. 
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 İleri butonu aktifken tıklandığında bir sonraki taşınmaz listeme ekranına geçilecektir. 
 

 

Listede ‘TAŞINMAZ NO’, ‘NİTELİK’, ‘İL’, ‘İLÇE’, ‘MAHALLE’, ‘YÜZÖLÇÜM’, ‘ADA’, ‘BB NO’, 

‘ZEMİN HİSSE ID’ sütunları ve istenen kaydı listeden çıkarmak için sil ikonun olduğu bir 

sütun mevcuttur. 

Ekranda ileri ve geri butonları bulunmaktadır. Listede hiç kayıt yoksa ileri butonu pasif 

görünecektir. 

Ekranda yardım kutusu, kart ikonu bulunmaktadır. 
 

 İleri butonuna tıklandığında Başvuru Sözleşmesi ekranına geçilmektedir. 
 

 

Bu ekranda başvuru sözleşmesi, Okudum onaylıyorum seçimliği bulunmaktadır. 
 

 Okudum onayladım seçildikten sonra ilerle butonu ile başvuru işlemi başlayacaktır. 

Başvuru başarılıysa aşağıdaki başarı mesajı alınmaktadır. 

 
 

Bilgilendirme ekranında işleme ait e-tahsilat numarası ve ödenecek tutar gösterilmektedir. 

Sol altta y eni başvuru butonu sağ altta ödeme ekranına yönlendir butonu vardır. 
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2.3.2. Başvuru Takip 

 Sol menüden ‘Başvuru Takip’ sekmesine tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip’ sayfasına yönlendirilmektedir. Bu 

ekranda LİHKAB/değerlemeciler başvurularını takip etmektedir. 
 

Ekranda yazdır ikonu, kart ikonu, arama ikonu ve yardım kutusu ve ‘Ödeme Durumu’ ikonu 

vardır. 

‘Ödeme Durumu’ butonuna tıklandığında seçilir menü açılmaktadır. 
 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/basvuru-takip
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Listede; tüm başvuruları görmek için ‘Hepsi’ seçilmelidir. 
 

Sadece ödenmiş başvuruları görmek için ‘Ödenmiş Değerleme’ seçilmelidir. 
 

Sadece süresi dolmuş başvuruları görmek için ‘Süresi Dolmuş Değerleme’ seçilmelidir 
 

Sadece ödemesi yapılmamış başvuruları görmek için ‘Ödemesi Yapılmamış Değerleme’ 

seçilmelidir. 

Listede ‘BAŞVURU TARİHİ’, ‘BAŞVURU ID’, ‘IŞLEM ID’, ‘ÖDEME DURUMU’, 

‘TAŞINMAZLAR’,  ‘BAŞVURUYU  İPTAL  ET‘  sütunları  vardır.  ‘TAŞINMAZLAR’ sütununda 

 taşınmazlar ikonu vardır. ‘BAŞVURUYU İPTAL ET‘ sütununda başvuru iptal ikonu vardır. 
 
 

 

2.3.3. Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi 

 Sol menüden ‘Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi’ sekmesine tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/doner-sermaye-harci-odeme’ sayfasına 

yönlendirilmektedir. Bu ekranda LİHKAB/değerlemeciler yaptıkları başvuruların döner 

sermaye harç ödemesi bilgilerini görüntüleyebilirler. 
 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/doner-sermaye-harci-odeme
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Ekranda yazdır ikonu, yardım kutusu ve işlem türleri butonu bulunmaktadır. 
 

Listede ‘E-TAHSİLAT NO’, ‘BAŞVURU TARİHİ’, ‘BAŞVURU SIRA NO’, ‘TAŞINMAZLAR’, 

‘ÖDEME’ sütunları vardır. 
 

‘TAŞINMAZLAR’ sütununda taşınmaz listesi ikonu bulunmaktadır. 
 

‘ÖDEME’ sütununda harc sorgula ve öde ikonu bulunmaktadır. 
 
 

 

2.4. Taşınmaz İşlemleri 

 Sol menüde bulunmaktadır. ‘Taşınmaz İşlemleri’ sekmesinin altında ‘Taşınmaz Sorgula’, 

‘Taşınmaz Bilgi Formu’ alt sekmeleri vardır. 
 

 
2.4.1. Taşınmaz Sorgula 

 Sol menüden ‘Taşınmaz Sorgula’ sekmesine tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula’ sayfasına yönlendirilmektedir. Bu 

ekranda LİHKAB/değerlemeciler hangi taşınmazlar için başvurusu yaptıklarını 

görebilmektedir. 
 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-sorgula
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Ekranda yazdır ikonu, kart ikonu, arama ikonu, bilgi ikonu, konum ikonu, yardım kutusu ve 

sadece e-Tahsilat ödemeleri yapılanlar seçimliği vardır. 

Sadece e-Tahsilat ödemeleri yapılanlar seçimliği işaretliyse ödemesi yapılan taşınmazlar 

gösterilecektir. 

Listede ,’TAŞINMAZ NO’, ‘NİTELİK’, ‘İL’, ‘İLÇE’, ‘MAHALLE’, ‘YÜZÖLÇÜM’, ‘ADA’, 

‘PARSEL’, ‘BB NO’, ‘ZEMİN HİSSE ID’, ‘MİMARİ PROJE’ sütunları vardır. 
 

‘MİMARİ PROJE’ sütununda m imari proje göster ikonu bulunmaktadır. Bu ikona 

tıklandığında ilgili taşınmazın mimari projesi/projeleri ile ilgili bilgilerin listelendiği bir pencere 

açılmaktadır. 
 

Listede ADA NO’, ‘AKTARILAN DOSYA BOYUTU’, ‘BELGE SAYI’, ‘BELGE TARİHİ’, 

‘DOSYA ADI’, ‘DOSYA ID’, ‘OLUŞTURULMA TARİHİ, ‘ORJİNAL DOSYA BOYUTU’, 

‘PARSELNO’, ‘TİPİ’, ‘UZANTISI’, ’PROJE GÖSTER’ sütunları vardır. 

‘PROJE GÖSTER’ sütununda proje göster ikonu bulunmaktadır. Tıklandığında Mimari proje 

görüntüleme ekranı açılmaktadır. 
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Bilgisayarın faresi üzerindeki dönen yuvarlak cismi ileri iterek mimari proje yakınlaştırılabilir 

veya geri çekerek mimari projeyi uzaklaştırılabilir. 

Bilgisayarın faresi üzerindeki sol tuşa basılı tutarak fare hareket ettirildiğinde mimari proje 

üzerinde hareket edebilirsiniz. 
 

Bu ekranda sol üst köşesinde sağa sola döndür ve 

bulunmaktadır. 

Ekranın sağ üst köşesinde kapat butonu bulunmaktadır. 

y akınlaştır uzaklaştır ikonu 

 

Ekranın sağ alt köşesinde Mimari Proje Özet Bilgileri gösterilmektedir. 
 

 
2.4.2. Taşınmaz Bilgi Formu 

 Sol menüden ‘Taşınmaz Bilgi Formu’ sekmesine tıklandığında 

‘https://webtapu.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-bilgi-formu sayfasına yönlendirilmektedir. 

Bu ekranda LİHKAB/değerlemeciler sorgulama ile seçmiş oldukları taşınmaz için veri girişleri 

yapabilmektedirler. 

https://webtapudev.tkgm.gov.tr/degerlemeci/tasinmaz-bilgi-formu
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Form ekranında yardım kutusu, ilerle butonu ve ‘İl’, ‘Tapu Müdürlüğü’, ‘Mahalle’, ‘Ada’, 

‘Parsel’ açılır seçilir menüler vardır. Buradan değerleme form girişi yapacakları taşınmaz 

seçimi gerçekleştirilmektedir. 

İl seçiminin ardından ardından Tapu Müdürlükleri getirilmektedir. 

Tapu Müdürlüğü seçiminin ardından Mahalleler getirilmektedir. 

Mahalle seçiminin ardından Adalar getirilmektedir. 

Ada seçiminin ardından Parseller getirilmektedir. 
 

Parsel seçiminden sonra ada ve parsel ile bağımsız bölüm sorgulama yapılmaktadır. 
 

Eğer taşınmazda bağımsız bölüm varsa, kullanıcıya taşınmazın bağımsız bölümünü 

seçebileceği BB No alanı gösterilmektedir. 

BB No seçilebilir menüsünde kat ve bağımsız bölüm numarası bilgisi verilmektedir. 
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İl, Tapu Müdürlüğü, Mahalle, Ada, Parsel, BB No(varsa) seçimi zorunludur. 

Zorunlu açılır seçilir menüler seçildikten sonra ileri butonu belirmektedir. 
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İleri butonuna tıklandığında ‘Değerleme tarihi’, ‘Rapor tarihi’, ‘Taşınmaz imarlı mı?’, 

‘Taşınmaz üzerinde yapı var mı?’, ‘Taşınmaz kullanım amacı’ form alanları gelmektedir. 

Değerlemeci isterse değerleme işlemi ile ilgili belgeyi ‘Belge Ekle’ ile ekleyebilir. 
 

 

Form alanları doldurulduktan sonra ileri butonu belirmektedir. 
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İleri butonuna tıklandığında ‘Plan Fonksiyon’, ‘Yapılaşma Hakkı’, ‘Yapılaşma Hakkı TAKS’, 

‘Yapılaşma Hakkı KAKS/Emsal’, ‘Parsel Nizamı’, ‘Yapı İnşa Yılı’, ‘İnşaat Kalitesi’, ‘Yapı 

Sınıfı’, ‘Yapı Cinsi’, ‘Yapı Ruhsatı Var Mı?’, ‘Yapı Ruhsat Tarihi’, ‘İskan Var Mı?’, ‘İskan 

Tarihi’, ‘Mimari Proje Var Mı?’, ‘Mimari Proje Tarihi’, ‘Mimari Projeyle Uyumlu mu?’, 

‘Depreme Dayanıklılık ve Hasar Durumu’, ‘Yeşil Bina Sertifikası Var Mı?’ ‘Gayrimenkulün 

Satılabilirliği’, ‘Kentsel Dönüşüm Bölgesi İçinde Mi?’, ‘Deprem Bölgesi İçinde Mi?’, ‘Ana 

Taşınmazın Bulunduğu Bölge’, ‘Daimi ve Müstakil İrtifak Hakkı(Üst Hakkı)’, ‘Değerleme 

Yöntemi’,’UAVT Kayıtlı Mı’,’UAVT Var’, ‘UAVT Yok’, ’Yasal - Brüt Kullanım Alanı’, ’Mevcut - 

Brüt Kullanım Alanı’, ‘Yasal Kullanıma Esas Piyasa Değeri’, ‘Mevcut Kullanıma Esas Piyasa 

Değeri’, ‘Tahmini Yıllık Kira Geliri’, ’İnşaat Halinde Mi?’, ‘Aidat / Katılım Payı(TL/ Ay ), ‘Arsa 

Birim Değeri’, ‘Ana Yapı Özellikleri Güvenlik’, ‘Ana Yapı Özellikleri Açık Otopark’, ‘Ana Yapı 

Özellikleri Kapalı Otopark’, ‘Toplu Ulaşım İmkanı’, ‘İnşaat Teslim Şekli’, ‘Kiralanabilir Alan’, 

‘Mağaza Sayısı (adet)’, ‘Adetsel Doluluk Oranı’, ‘Yıllık Ortalama Ziyaretçi Sayısı’, ‘İyileştirme- 

Tadilat-Yenileme’, ‘İyileştirme- Tadilat-Yenileme Tarihi’, ‘Ana Yapı Özellikleri Asansör Adedi’, 

‘Ana Yapı Özellikleri İklimlendirme Sistemi’ form alanları gelmektedir. 

Form alanları doldurulup kaydet denildikten sonra Taşınmaz Bilgi Formu kaydı 

yapılmaktadır. 
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