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WEB TAPU SİSTEMİ VAKIF PORTALI KULLANIM KILAVUZU

Sisteme Giriş
*Sisteme giriş yapmak için https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden veya www.tkgm.gov.tr adresinden giriş yapılır. Aşağıdaki
görsel sistemin giriş sayfasıdır. Bu sayfa üzerinde kullanım kılavuzları ve diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Sisteme ilk defa giriş
yapacak kişilerin kullanım kılavuzlarını incelemesi önerilmektedir. Sisteme giriş yapabilmeniz için şifre oluşturmanız veya e-Devlet
şifrenizin olması gerekmektedir.
Açılan sayfada “Kurumsal”
bölümü tıklanarak giriş yapılır.
Kurumsal bölümünden sonra “Şirket”
bölümü tıklanarak devam edilir.

e-Devlet ile Giriş tıklanarak devam edilir.

*TCKN ve şifre alanı zorunludur ve gerçek bir TCKN girilebilir. İlk defa girişte e-Devlet yönlendirmesiyle bilgiler doğrulanarak
sisteme giriş yapmış olursunuz. Aşağıdaki görseller kimlik doğrulaması sonucu açılan ekranlardır. Vakıf sekmesi tıklanarak ilgili
alana VKN yazdıktan sonra vakıf portalı yönetim paneline giriş yapmış olursunuz. Vakıf için yetkilendirme Vakıflar Genel
müdürlüğünce yapılmakta olup, yetki hatası/uyarısı alarak sisteme giriş yapamayan vakıf temsilcilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü
ile iletişime geçerek, yetkilendirme yapması gerekmektedir.

>>> tıklandığında “Taşınmazlar Listesi” sekmesi açılır.
>>> tıklandığında tapu müdürlüğüne gitmeden başvuru (satış, ipotek vb) yapabilirsiniz.

>>> tıklandığında sahip olunan taşınmazların belgelerini almak için bu bölüm seçilir.

VAKIF PORTALI YÖNETİM PANELİNE GİRİŞ YAPMIŞ OLDUNUZ!
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Tapu Kayıt Örneği (Ücretsiz)
Taşınmazlarınızla ilgili ücretsiz tapu kayıt örneği alabilmek için aşağıdaki menüden işlem adımları takip edilir. Ücretsiz tapu kayıt
örneği bilgi amaçlı olup herhangi bir kurumda resmi evrak olarak kullanılmaz. “Taşınmaz İşlemleri/Taşınmazlar Listesi”
tıklandıktan sonra taşınmazınıza ait tapu bilgisinin açılması için öncelikle almak istediğiniz kayıt seçildikten sonra “Okudum ve
Onaylıyorum” bölümü tıklanarak “Görüntüle” veya “İndir” butonuna tıklanır ve belgenin olduğu sayfa açılır.

*Taşınmazlarınıza ait tapu kayıt örneğinde taşınmaz üzerindeki haciz, ipotek, beyan gibi her türlü takyidatı görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru İşlemleri (Satış İşlemi); Diğer başvurular içinde aynı işlem adımları takip edilir!
Sol menüdeki başvuru sekmesine tıklanarak aşağıdaki işlem adımları takip edilir. Diğer başvurular içinde aynı adımlar takip edilir.

Açılan sayfada Tapu işlemlerinden “Satış” işlemi
başvurusu yapmak için “Satış” bölümüne tıklanır.

*İşlemle ilgili yapılması gereken bir açıklama varsa bu alana yapılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.
*Örneğin: Hisse satışı yapılacak ise pay oranı, okuma yazma bilmeyen varsa belirtilmesi, şahit varsa
bildirilmesi, haciz ipotek vb. varsa ve bu şekilde işlem yapılacak ise belirtilmelidir.
“İleri” bölümüne tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilir.
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Açılan sayfada işlem yapmak istediğiniz taşınmazlar seçilir.
“İleri” bölümüne tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilir.

*Sonraki aşamada işlemi yapmak istediğiniz müdürlüğün ili ve ilçesi seçilir.
*Farklı Müdürlükte İşlem Yapmak: İşleminizi farklı bir müdürlükte yapmak istiyorsanız aşağıdaki örnekteki gibi “İl, İlçe ve
İşlemi farklı müdürlükte yapmak istiyorum” bölümlerini seçerek işlem yapmak istediğiniz müdürlüğü seçebilirsiniz.

*Alıcının şahıs olması halinde “gerçek kişi” seçeneği işaretlenmelidir.
*Alıcının şirket, kurum, kuruluş, vakıf, dernek, siyasi parti, üniversiteler, belediye vb. olması halinde
“tüzel kişi” bölümüne tıklayarak devam edilir.
*Vatandaş imza esnasında hazır bulunacaksa “Bizzat” seçeneği işaretlenmelidir.
*Kişinin temsilcisi veya vekili işleme katılıyorsa “Vekil Aracılığı ile Temsil” seçeneği işaretlenmelidir.

*Aşağıdaki görsellerde, alıcı tarafın “ADI VE SOYADI, CEP TELEFON NUMARASI, T.C.KİMLİK NUMARASI”; taşınmazın
belediyeden alınan “EMLAK BEYAN DEĞERİ, SATIŞ BEDELİ”; DASK sahibinin TCKN bilgileri yazılarak “Onay” bölümüne
tıklanır ve işleme devam edilir.

Başvuruyu tamamlamadan bir önceki adımda (6.adım bilgilendirme adımı) başvuruya ait sözleşme metni yer almaktadır.

Yapılmış olan başvuru ile ilgili bilgilendirme formu
oluşturulmuştur. Bilgilendirme formu okunarak bilgiler
doğruysa “Bilgilendirildim” bölümü tıklanır.
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“BAŞVURUYU TAMAMLA”
tıklanarak süreç tamamlanır ve
son aşamada başvuruya ait
bilgiler kontrol edilir.

Tapu ve Kadastro Harcı ve Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemeleri
Harç ödemesi için “Başvuru İşlemleri” sekmesi tıklanarak bir alt menüden “Tapu ve Kadastro Harcı Ödemesi” ve “Döner
Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi” bölümleri tıklanır ve aşağıdaki görsellerdeki gibi işleme devam edilir.

*Tapu harcı sorgula ve öde butonuna tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
*Yönlendirilmek için tıklayınız butonuna tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.

>>>T.C./Vergi Kimlik Numarası yazılır.
>>>Bu bölüme cep telefonunuza
sms olarak gelen e-Tehsilat Seri
No yazılarak “Sorgula” butonuna
tıklanır.

Seçim yapılarak ardından “Öde” butonu tıklanır.

*“Döner Sermaye Hizmet Bedeli Ödemesi” bölümünde yukarıdaki “Tapu ve Kadastro Harcı Ödemesi” adımlarında olduğu
gibi işlemler takip edilir. Yönlendirilmek için tıklayınız butonuna tıklandıktan sonraki bölümde cep telefonunuza sms olarak gelen
e-Tahsilat Seri No yazılarak “Sorgula” butonuna tıklanır ve bir sonraki aşamaya geçilir.
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Tapu Senedi (Resmi-Ücretli); Diğer başvurular (ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği) içinde aynı adımlar takip edilir!
Giriş ekranının sol bölümündeki “Resmi Belge İşlemleri” bölümü tıklanır daha sonra “Tapu Senedi (Resmi-Ücretli)” bölümü
tıklanır ve aşağıdaki örnekteki sayfa açılır.

Tapu Senedini almak istediğiniz taşınmaz veya
taşınmazlarınız örnekteki gibi tıklanarak seçilir.

“Tapu Senedi Belgesi Oluştur” bölümüne
tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilir.

*Yönlendir butonuna tıklamanız halinde aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz. Sorgulama sonucunda aşağıdaki bilgilerinizi
kontrol ederek, öde butonuna tıklayınız.

Bilgilerin doğrululuğunu kontrol ettikten
sonra “öde” butonuna tıklayınız.

*Açılan pencere aşağıdaki boş bırakılan kart bilgilerini doldurarak tapu harç ödemesini tamamlayabilirsiniz.
*Harç ödemesi tamamlandıktan sonra Resmi Belge İşlemleri/Belgelerim bölümünden talep ettiğiniz belgeleri alabilirsiniz.
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