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Sisteme Giriş: Web Tapu Sistemi Yabancı portalına giriş yapmak için 

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

Bu portal T.C. vatandaşları için olmayıp Türkiye de taşınmaz mal edinen yabancıların 

kullanması içindir. T.C. vatandaşları, web tapu sistemi bireysel portalı 

kullanacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

İlk Kullanıcı Kaydı Oluşturma:  

 

Sistemi kullanacak olan yabancı kullanıcı, sisteme kayıt olmayan bir kullanıcı ise ekranda yer 

alan “Kayıt Ol”   tuşuna tıklanarak 

kullanıcı kayıt sayfası açılır. 

Açılan sayfada “For Foreigner” 

alanına tıklanarak Yabancı 

Portalı giriş sayfası açılır. 

https://webtapu.tkgm.gov.tr/
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Açılan ekran, yabancı kullanıcının, kullanıcı bilgilerinin giriş yapılarak kullanıcı tanımlaması 

yapacağı ekrandır. 

 

 

 

 

Kaydın başarılı olarak yapıldığına yönelik ekran uyarısı aşağıdaki gibi görüntülenir. 

Bu alana kullanıcının mail adresi 

yazılacaktır. Tüm iletişim ve sisteme giriş 

bu mail adresi üzerinden olacaktır. Bu 

alana “gmail” adresi girilmesi 

gerekmektedir. 

Bu alana kullanıcının sisteme giriş yapmak 

için kullanacağı şifresinin yazılması 

gerekmektedir.  Sisteme girişler bu şifre 

üzerinden olacaktır. 

Bu alana kullanıcının “adı” bilgisi 

yazılacaktır. 

Bu alana kullanıcının “soyadı” bilgisi 

yazılacaktır. 

Bu alanda, “aşağı ok” tuşuna tıklanarak 

açılan ekrandan kayıt olacak olan 

kullanıcının uyruğu bilgisi seçilecektir. 

 

 

basılarak  kullanıcının “soyadı” bilgisi 

yazılacaktır. 

Bu alana, yabancı ülke vatandaşlarının 

kullanıcı tanımlamalarında “PASAPORT 

NUMARASI” girilmesi gerekmektedir. 

Bu alana Türkiye Cumhuriyetinde kayıtlı 

olan sabit telefon numarası yazılabilir. 

ZORUNLU DEGİLDİR. 

Bu alana Türkiye deki GSM  

OPERATÖRLERİNE kayıtlı olan bir cep 

telefonu numarası yazılmalıdır.  

ZORUNLU ALANDIR. 

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra  

“KAYDET” Tuşu renkli olarak görünür. 

Tıklama yapıldığında kayıt işlemi başarı ile 

gerçekleşmiş olur. 
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Kullanıcı aktifleştirme işleminin yapılması:   

Kullanıcı aktifleştirme işleminin yapılması için kayıt aşamasında kullanılan “gmail” adresine 

giriş yapılarak “Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü / Web Tapu kullanıcı kaydı” tarafından 

gönderilen mailin açılarak onaylanması gerekmektedir. 

  

 

 

 

 

Bu alana tıklandığı zaman kullanıcı aktifleştirmeniz yapılarak web tapu sistemi giriş ekranı 

açılır. 

Onaylama işlemi için 

tıklamanız gerekmektedir. 
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Sisteme Giriş Yapılması: Kullanıcı kadı yapıldıktan sonra web tapu giriş ekranında yer alan 

mail adresi ve şifre bölümü aktivasyon aşamasında belirlenen gmail adresi ve şifre bilgisi 

girişi yapılarak sisteme giriş yapılır.  

Bu aşamada sistem yabancı ülke vatandaşlarının yapacağı satış işlemlerinde taşınmaz 

değerleme başvuruları için kullanılacaktır. 

Veri ve bilgi güvenliği açısından “GMAİL ADRESİ” ve “ŞİFRE” bilgilerinin 

güvenliğinin kullanıcı tarafından sağlanması, yetkisiz kişiler ile paylaşılmaması önem 

arz etmektedir. 

 

İlgili alanlar doldurulduktan sonra “giriş” tuşu renkli hale gelecektir. 

 tuşuna tıklandığında sisteme giriş sağlanmış 

olacaktır. 
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Web Tapu Sistemi Yabancı Portalının Tanıtımı: 

 

 

Sisteme giriş yapıldığında açılan ekran işlemlerin yapılacağı ve sistemin kullanıcıyı özet 

bilgiler ile bilgilendirdiği ekranlardan oluşmaktadır. 

Çoklu Dil desteği: 

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan  tuşuna tıklanarak çoklu dil desteği aktif hale 

getirilerek kullanıcının dil seçeneklerini seçeceği alan açılır. Web tapu sistemi 5 dilde hizmet 

vermektedir. 

 

 Ekranda yer alan dil seçeneklerinden birisi seçilerek sistem 

kullanılabilir. 

Profil bilgilerinin güncellenmesi: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan  tuşuna 

tıklanarak kullanıcının profil bilgilerinin güncellenmesi yapılmalıdır. 

Açılan ekranda   “profil” bölümü seçilerek profil ekranı açılır. 
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Devamında “ana sayfa”  tuşuna tıklanarak ana menüye dönüş yapılır. 

 

Bu alan üzerinde değişiklik 

yapılamayacak olan alandır. 

Cep telefonu numaranızı bu 

alan üzerinden girerek, cep 

telefonunuza SMS gelen onay 

kodunu sisteme  giriş yaparak 

“Değişiklikleri Kaydet” tuşuna 

tıklamak sureti ile kayıt işlemi 

tamamlanmış olur. 

Telefonunuza SMS ile gelen kodun bu alana girişinin 

yapılması ve onayla tuşuna tıklanması sonrasında 

açılan ekranda  tuşuna 

tıklanması gerekmektedir.  
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Taşınmaz Değerleme İşlemlerinin Yapılması: 

Ülkemizde taşınmaz mal edinen yabancı ülke vatandaşlarının taşınmaz değerleme işlemlerini 

yapmak üzere kullanılacak olan ekrandır. T.C. vatandaşlarının ve ticaret sicilinde kayıtlı 

ticaret şirketlerinin bu alanı kullanmaması gereklidir. T.C. vatandaşlarının ve ticaret 

sicilinde kayıtlı ticaret şirketlerinin bu alandan yapmış olduğu talepler ret edilecektir. 

 

 

Açılan sol menü değerleme işleminin yapılacağı alandır. Bu alan üzerinde “değerleme talep 

et”, “değerleme takip et”, “değerleme raporları” ve “Yeniden değerleme talep et” işlevleri 

kullanılarak tüm taşınmaz değerleme süreci yönetilir ve gerekli bilgi girişleri ve takipleri 

yapılır. 

 

Taşınmaz Değerleme Talep Et İşleminin Yapılması: 

  

   

Taşınmaz değerleme işleminin başlatılması için 

sol menüde bulunan “değerleme işlemleri” 

alanına tıklanır. 

Taşınmaz değerleme talebinin yapılması için sol 

menüde bulunan “değerleme talep et” tuşuna 

tıklanır. 
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Açılan ekran taşınmaz değerleme talebine konu olan taşınmazın bilgilerinin giriş yapılacağı 

ekrandır.  

Pilot uygulamada sadece “ANTALYA” ilinde bulunan taşınmazlar için başvuru  yapıla 

bilinmektedir. 

 

Açılan ekranda taşınmazın tanımlayıcı bilgilerinin girişi yapılarak taşınmaz kaydı oluşturulur. 

 

Bu alanlar tapu senedi veya tapu kayıt belgesine göre taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı 

olduğu bilgilere göre doldurulur. 

Bu alanlar doldurulduktan sonra ekranda, taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti var 

ise  bağımsız bölüm bilgisi alanı açılır. Bu alana bağımsız bölüm bilgisi girilir.  

 

 

Gerekli bilgiler girildikten sonra, ekranın sağ alt köşesinde aktif hale gelen  “ilerle” 

 tuşu tıklanarak diğer aşamaya geçilir. 

Taşınmazın bulunduğu il seçimi yapılır. 

Taşınmazın bulunduğu ilçe seçimi yapılır. 

 
Taşınmazın bulunduğu mahalle seçimi yapılır. 

 

Taşınmazın bulunduğu ada numarası seçimi 

yapılır. 

 Taşınmazın bulunduğu parsel numarası seçimi 

yapılır. 

 

Bağımsız bölüm numarası girişi yapılır. 
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Gelinen aşama seçimi yapılan taşınmazın bilgilerinin kontrol edileceği aşamadır. Taşınmaz 

bilgileri kontrol edilerek, hata yok ise ekranın taşınmaz satırının solunda bulunan  

alanı tıklanarak seçimi yapılır ve ekranın sağ alt köşesinde aktif hale gelen “ileri”  

 tuşuna tıklanarak diğer aşamaya geçilir. 

Bilgilerin hatalı olduğu anlaşılır ise “geri”   tuşuna tıklanarak taşınmaz 

bilgisi giriş sayfasına geri dönülerek bilgilerin yeniden girilmesi gerekmektedir. 

Gelinen aşama iletişim bilgilerinin girişinin yapılacağı aşamadır. Aşağıda yer alan alanların 

doldurulması gerekmektedir. İşaretli alanlar dışında diğer alanlara veri girişi yapılmaması 

gerekmektedir. 

 

 Bu 

alana başvuran kişiye ait Türkiye deki GSM  OPERATÖRLERİNE kayıtlı olan bir cep 

telefonu numarası yazılmalıdır. ZORUNLU ALANDIR.  
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 Bu alana başvuran kişiye ait adres 

bilgisi yazılmalıdır. ZORUNLU ALANDIR. 

Bu 

alana tapu kaydında malik olan yabancı ülke vatandaşının adının, tapu belgesi/tapu 

kayıt örneğine uygun olarak yazılması gerekmektedir. Bu alana uygun veri girişi 

yapılmadığı durumda sistem ilerlemeye izin vermeyecektir.  

 Bu 

alana tapu kaydında malik olan yabancı ülke vatandaşının soyadının, tapu belgesi/tapu 

kayıt örneğine uygun olarak yazılması gerekmektedir. Bu alana uygun veri girişi 

yapılmadığı durumda sistem ilerlemeye izin vermeyecektir. 

 Bu 

alana malike ait Türkiye deki GSM  OPERATÖRLERİNE kayıtlı olan bir cep telefonu 

numarası yazılmalıdır. Malikin uygun cep telefon numarası olmaması durumunda başvuran 

kişiye ait cep telefon numarasının girişi yapılabilir. ZORUNLU ALANDIR. 

 Bu alana başvuran kişiye ait adres bilgisi 

yazılmalıdır. ZORUNLU ALANDIR. 

 

Gerekli veri girişleri yapıldıktan sonra “ileri”   tuşuna tıklanarak diğer 

aşamaya geçilir. 

Sistem, diğer aşamaya geçilmesine izin vermiyor ise ekran uyarıları takip edilmelidir.  
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Gelinen alan, taşınmaz değerleme işlemine yönelik verilerin girileceği alandır. Bu alana doğru 

verilerin girilmesi, değerleme işleminin doğru yapılması, değerleme ücretinin doğru olarak 

hesaplanması için önem taşımaktadır.  

Bu alanda yer alan; 

 Bu 

alana tıklayarak “satış işlemi” seçeneğinin işaretlemesi gerekmektedir. 

Bu alana tıklayarak açılan sayfada, değerlemeye konu taşınmazın niteliğinin doğru olarak 

işaretlenmesi gerekmektedir. Değerleme hizmetine yönelik değerleme ücreti bu seçimler 

üzerinden hesaplanacaktır.  

 Bu alana tıklayarak açılan 

sayfada, değerlemeye konu taşınmazın yüzölçümü aralığının doğru olarak işaretlenmesi 
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gerekmektedir. Değerleme hizmetine yönelik değerleme ücreti bu seçimler üzerinden 

hesaplanacaktır.  

 Bu alana değerlemesi yapılacak olan taşınmaz kat irtifakı veya kat 

mülkiyeti ise bağımsız bölümün brüt yüzölçümü yazılacaktır.    

 Bu alana değerlemesi yapılacak olan taşınmaz kat irtifakı 

veya kat mülkiyeti ise bağımsız bölümün net yüzölçümü yazılacaktır. 

 Bu alana, değerleme işlemi 

ile alakalı olarak özel bir durum varsa, gerekli açıklama yapılacaktır. 

Tüm veriler uygun olarak girildiğinde ekranın alt ortasında bulunan “onayla”  

ve sağ altında bulunan “ileri”   tuşlarına tıklanarak diğer aşamaya 

geçilecektir. 

 

Girişi yapılan verilerde bir yanlışlık/hata olması durumunda sol altında bulunan “geri” 

 tuşuna tıklanarak tüm veri girişlerinin yeniden yapılması 

gerekmektedir. 
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Geçilen aşama onay aşamasıdır. Açılan ekranda  ve sağ altında bulunan “ileri”  

 tuşlarına tıklanarak diğer aşamaya geçilecektir. 

 

 

Gelinen aşama başvuru sözleşmesi aşaması olup,   alanı seçili olarak  

ekranın sağ altında bulunan “tamamla”  tuşuna tıklanarak başvuru 

tamamlanacaktır. 

 

 

Yapılan başvuru Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün onayına sunulmaktadır. 

Talep, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uygun bulunduğu takdirde onay 

yapılarak TADEBİS Sistemine gönderilecektir. 

Taşınmaz Değerleme Talep Onayının Takip Edilmesi:  

 

 

Taşınmaz değerleme talebi, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü birimleri tarafından 

onaylanmakta olup, kayıtların onay durumu bu 

ekrandan takip edilebilir. Onaylanan kayıtlar için 

değerleme ücreti hesabı sistem tarafından 

yapılarak Değerleme Takip ekranında yer alan 

TDUB Ödeme Bilgileri alanında gösterilmekte ve 

ayrıca SMS ile bilgi verilmektedir. 
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Talebiniz ret edilmiş ise bu ekrandan ret edilme nedenini görerek, ret nedenini ortadan 

kaldırarak, yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.   

 

Taşınmaz Değerleme Talebinin Takip edilmesi, İptal edilmesi ve Değerleme Ücretinin 

Ödenmesi: 

 

 

Açılan ekran yapılan değerleme talebinin takip edileceği ekrandır.   

 

 

Taşınmaz Değerleme Talebinin İptali: 

Yapılan değerleme talebi, değerleme ücreti ödeninceye kadar, ekranda yer alan “iptal” 

  başlığı altında yer alan simgeye tıklayarak iptal edilebilir.  

 

Taşınmaz Değerleme Ücretinin Ödenmesi:  

Yapılan değerleme talebine yönelik değerleme ücreti ödenmeden, sistem tarafından 

değerleme uzmanı ataması yapılmayacak ve değerleme işlemine başlanmayacaktır. 

Değerleme hizmeti ödeme bilgilerine, ekranda yer alan “TDUB Ödeme Bilgileri” 

Taşınmaz değerleme talebinin takip edilmesi 

için sol menüde bulunan “değerleme takip et” 

tuşuna tıklanır. 
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  başlığı altında yer alan simgeye tıklayarak elde edilen veya Kullanıcının 

cep telefonuna SMS olarak gönderilen ödeme bilgileri kullanılarak, aşağıdaki yöntemlerden 

birisi kullanılarak değerleme ücretinin ödenmesi gerekmektedir.  

Burada dikkat edilmesi gereke husus, ödemenin, yapılacak değerleme hizmetine yönelik 

olarak, doğrudan TADEBİS sistemine yapılacağıdır. Ödemenin tapu ve kadastro genel 

müdürlüğü ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu husustaki diğer taleplerin Türkiye 

Değerleme Uzmanları Birliğine yapılması gerekmektedir. 
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Ödeme Yöntemleri: 
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Talep sahibi tarafından, Web Tapu sisteminden kendisine verilen Tahakkuk Numarası 

ile Ziraat Bankası Şubelerine, Ziraat Bankası İnternet Şubesinden, Ziraat  Bankası 

ATM ‘lerinden Değerleme ücretini yatırılabilmektedir. 

Değerleme Uzmanının Atanması ve Takibi: Yapılan değerleme talebine yönelik değerleme 

ücreti ödenmeden, sistem tarafından değerleme uzmanı ataması yapılmayacaktır. Değerleme 

ücreti, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ödendikten sonra, sistem tarafından 

Değerleme uzmanı atanmakta olup, atanan değerleme uzmanının takibi; Değerleme takip 

ekranında yer alan “taşınmazlar”   alanındaki simgeye tıklanarak kontrol 

edilir. 

 

İlgili alana tıklandığında, açılan ekran üzerinden bulunan “değerlemeci”  

alanındaki simgeye tıklanarak, değerleme işlemine atanmış olan uzman görüntülenir. 

TADEBİS tarafından aşağıdaki uyarı alındığında uzman ataması henüz yapılmamış olup, 

sistemin atama yapması beklenmelidir.  
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TADEBİS tarafından uzman ataması yapıldığında aşağıdaki ekranda atanan uzman bilgileri 

görüntülenmektedir. 
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Taşınmaz Değerleme Raporlarının Görüntülenmesi:  

 

 

 

 

İlgili alana tıklandığında, açılan ekran üzerinden bulunan “raporlar”  

alanındaki simgeye tıklanarak, değerleme raporu görüntülenme ekranı açılır. 

 

Açılan üzerinden bulunan “rapor”  alanındaki simgeye tıklanarak, değerleme 

raporu görüntülenir. 

Taşınmaz değerleme talebi karşılanarak, uzman 

tarafından oluşturulan değerleme raporunun 

sisteme yüklenmesinden sonra, kullanıcıya SMS 

ile bilgi verilir. Bu aşamadan sonra değerleme 

raporunun  görüntülenmesi için sol menüde 

bulunan “değerleme raporları” tuşuna tıklanır. 
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Taşınmaz Değerleme Raporuna İtiraz:  

Hazırlanan değerleme raporunda basit yazım hatasının tespit edildiği durumda bu alan 

kullanılarak düzeltme talebinde bulunulur. 

 

 

 

Ekran adımları takip edilerek düzeltme talebi sistem tarafından başarılı olarak alındığında 

aşağıdaki açıklama ekranı görüntülenir. 

Hazırlanan değerleme raporunda basit yazım 

hatasının tespit edildiği durumda bu alan 

kullanılarak düzeltme talebinde bulunulur. 
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Ayrıca, değerleme takip ekranındaki düzeltme talebinin durumu, “itiraz değerlendiriliyor” 

şeklinde güncellenir. 

 


