
WEB TAPU SİSTEMİ YABANCI PORTALI KULLANIM KILAVUZU 

 

Web tapu Sistemi Yabancı Portalına, https://webtapu.tkgm.gov.tr adresi üzerinden ulaşılmaktadır. 

Bu adres üzerindeki sayfa açıldığında ekranın sağ üst köşesinde bulunan “…” alanına tıklanarak 

yabancı portalına erişim sağlanır. 

Açılan ekran, portalın kullanıcı kaydının yapılarak giriş sağlanacağı ekrandır. 

 

 

İlk defa sistemi kullanacak kullanıcılar için “kayıt ol” alanına tıklanarak açılan sayfada yer alan bilgiler 

hatasız olarak doldurulmalıdır. 

https://webtapu.tkgm.gov.tr/


 

Gerekli verilerin girişi yapıldıktan sonra “kaydet” tuşuna tıklanarak işlem tamamlanır. Devamında 

yukarıda girişi  yapılan mail adresine gönderilen doğrulama linkine tıklanarak gerekli aktivasyon 

tamamlanır. 

Bu aşamadan sonra mail adresi ve şifre girişi yapılarak, “giriş“ tuşuna tıklanmak sureti ile yabancı 

portalına giriş sağlanır. 



 

Kullanıcının şifresini unutması durumunda, giriş ekranında yer alan “şifremi unuttum” alanı tıklanarak 

şifre sıfırlanarak, yeni şifre oluşturulur. 

Portala giriş yapıldığında portal ana sayfası açılır. 

 

 

Portal Menü İşlemleri: 



 

Bilgilendirme işlemleri:  

 

Bu alana tıklandığında https://www.yourkeyturkey.gov.tr sayfası açılmakta olup, yabancı kişilerin tüm 

tapu ve vatandaşlık işlemleri için edinmesi gereken tüm bilgiler bu alan üzerinden sunulmaktadır. 

Başvuru işlemleri: 

  

Bu bölümden tapu işlem başvurusu yapılmaktadır. 

Taşınmaz ilişkilendirme başvurusu alanından, ayrıca yabancı adına kayıtlı bulunup, kişi kimlik 

bilgilerinde yabancı kimlik numarası kaydı bulunmayan taşınmalar için, yabancı malik tarafından 

başvuru yapılarak kişi kimlik bilgilerinin güncellenmesi işlemleri de bu başlık altından yapılmaktadır. 

https://www.yourkeyturkey.gov.tr/


Değerleme işlemleri: 

 

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde alınması gereken değerleme raporlarının talep edildiği alandır. 

 

Değerleme Talep İşlemleri: 

 

Değerleme talepleri, “değerleme talep et” tuşuna tıklanarak yapılır. 

Açılan ekrandaki ilgili alanlara taşınmaz bilgileri girişi sağlanarak “ileri” tuşuna tıklanarak diğer 

aşamaya geçilir. 

 

Gerekli alanların girişi yapıldıktan sonra diğer aşamaya geçilir.  



 

 

Bu aşamada girişi yapılan taşınmaz listelenir. Seçim (onay)  yapılarak, “ileri” tuşuna tıklanarak diğer 

aşamaya geçilir. 

 

Bu aşama, değerleme işlemine yönelik verilerin girildiği aşamadır. 



 

 

Açılan ekranda bazı alanlar sistem tarafından doldurulmuş olarak gelmekte olup, diğer bazı alanların 

(yukarıdaki resimde işaretli) alanların kullanıcı tarafından doldurulması gerekmektedir. 

Talepte bulunan kişinin cep telefonu numarası, adresi ile 

Malikin adı, soyadı, cep telefon numarası, adresinin girişinin yapılması gerekmektedir. Ekrana girilen 

malik adı ve soyadı ile tapu kayıt verisinin eşleşmemesi durumunda başvuru işlemine devam 

edilmeyecektir. 

Verilerin girişi yapıldıktan sonra “ileri” tuşuna tıklanarak diğer aşamaya geçilir.  

 

 

Bu aşamada, talep amacının girişi yapılır. 

Taşınmaz bilgilerinin girişi yapılır.  



Değerlemeye konu taşınmaz niteliği seçimi sağlanır. 

 

Değerlemeye konu taşınmazın metrekare aralığı seçilir. 

 

Değerlemeye konu taşınmazın brüt ve net yüzölçümü girişleri yapılır. 

Varsa, değerlemeye konu taşınmazın diğer özellikleri de açıklama alanına girilir. 

 

Verilerin girişi yapıldıktan sonra sırası ile “onay” ve “ileri” tuşuna tıklanarak diğer aşamaya geçilir. 



 

Kullanıcı sözleşmesi onaylanarak başvuru tamamlanır. 

 

 

 

Başvuru tamamlandıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde “Değerleme talebiniz yöneticinin onayına 

sunulmuştur.” Uyarısı alınır. 

Sonraki aşamada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından talep onaylandığı takdirde, 

değerleme başvurusu “Taşınmaz Değerleme Sistemine” gönderilerek işleme devam edilecektir. 

  

Değerleme Takip İşlemleri: 

 

Yapılan değerleme başvurusunun takip edildiği alandır. 

 

 



Bu ekran üzerinde, yapılan değerleme talebine yönelik ödeme bilgileri ve işlem durumu takip 

edilmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun işleme alınması için “TDUB Ödeme Bilgisi” 

ekranında bulunan bilgiler ile veya cep telefonuna gelen SMS içerisinde yer alan ödeme bilgilerine 

göre gerekli ödemeler yapılır. 

 

Gerekli ödeme yapıldıktan sonra değerleme uzmanı görevlendirmesi yapılarak kullanıcıya bilgi verilir. 

Kullanıcı, “taşınmazlar” alanına tıklayarak bilgi edinebilir. 

 

 

 

Durum ekranından gerekli ödeme yapıldıktan sonra, işlemin diğer aşamaları takip edilebilir.  

Ödeme yapılıncaya kadar başvuru iptal edilebilir. 



 

 

Değerleme Raporlarının Görüntülenmesi: 

 

Tamamlanan değerleme talepleri sonrasında değerleme raporlarının görüntülendiği ekrandır. 

 

Raporlar bağlığının altında bulunan alana tıklandığında taşınmazlar için üretilen raporlar görüntülenir. 

 

Açılan alanda yer alan “rapor” bölümüne tıklandığında değerleme raporu görüntülenir. 



 

 

Görüntülenen bu değerleme raporu aynı anda TAKBİS ‘e de gönderilmektedir. 

Yeniden Değerleme Talebi: 

 

Hazırlanan değerleme raporunda basit yazım hatası tespit edilmesi durumunda bu alan kullanılarak 

değerleme raporunun düzeltilmesi talebi gönderilir.   

 

 

Basit yazım hatasının içeriğine yönelik gerekli açıklama yapılır. 



 

 

 

 

 

 


