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l__BAŞVURUFİŞİ (FÖY)

Başvuru Elşi SaLrş Bedeli ]_ 5o . ooo . TL.

2- KADASTRo DEĞİşİKLİK İŞIEMLERİ

TANIljtLAR

Hizınet Bede1 : ücreL çLze Iges inde göst.eri 1en miktarrn , yörese1
katsayı i 1e çarprmından elde edi 1en bedeldir.

imar Parse11 : Kadastro önceslnde veya }cadastro sonrasrnda lmar
mevzuatrna göre teşekkü1 etmiş parseldir.

A)APLİKASYON

Parse1
l
L-

]. . oo1

3. oo1 -

5.oo1

1o. oo1

2o. oo1

5o . oo1

1oo. oo1

2oo. oo1

Al anr

1.ooo

3.ooo

5.ooo

1o. ooo

20. ooo

50. ooo

1oo. ooo

2oo.. ooo

5oo. ooo

8oo . ooo. TL.

1 . 5oo. ooo . TL.

2 . 3oo. ooo. TL.

3 . ooo. ooo. TL.

4 - 5oo. ooo. TL.

5 . ooo. ooo . TL.

7.5oo.ooo.TL.

9 . 5oo. ooo. TL.

].2.ooo.ooo.TL.

5OO. OoO m2

için 7O0.0OO.TL.

den büyük arazl 1erde

ücret i 1ave edi 1ecektlr

her 1oo. ooo m2

Belediye ve mücavir alan içinde veya dışrnda kalan imar parsel-
Ierinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanlr.

Belediye ve mücavir alan lçlnde kalan ve henüz lmar uygu]amasr
yapIlmamış Kadastro parsellerlnde , İmar parseli için hesapla-
nan hizmet bedelinln L/2'si tahsi1 edilir-

Beled!,ye ve mücavir alan dı ş rnda kalan Kadastro parsel lerlnde,
İmar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/8 r I tahsi1
edilir.
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B) CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Yapısız iken Yaprlr Hale Gelme:

1 - 1ooo trı2

1OO]. - 3OOO m2

1 . ooo. ooo. TL.

1 . 8oo. ooo. TL.

3OO1 ın2 den sonra her 1OOO m2 içln 150.0OO.TL. 1lave edllir.

tt Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan lmar parse1-
1erind,e, hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanlr.

'+ Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması
yapr 1mamr ş j(adastro par5e1 1erinde 1mar parse1 i için hesaplanan
hizmet bedelinin l/2'si t,ahsi1 edllir.

" Belediye ve mücavir alan drşında kalan Kadastro parsellerinde
1mar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin I/8 ı ! tahsi1
edllir.

*t Tarımsa1 amaç1 r cins değişikliklerinde aIrnacak hizmet bede11
4 . 5OO. OOO. - TL. 'yi geçemez .

** Aynı yapl üzerinde kat ilavesi suretiyle yapllacak cins deği-
şikliği 1şleminde maktu 150.0oO.-TL. ücret alınrr.

* t Yaygrn kat mülkiyetinin uygulandığr parsel lerde binalarrn blr
krsmr için cins değişikl iği talep edi imesi hal inde sad,ece clns
değişikiiği talebinde bulunan binalarrn arsa payına göre hesap
ed1 1en ücret a1 rnır.

Yapılr iken Yaprsız hale qelne 1şlemlerinde:

Yüzölçüınüne ve Yörese1 katsayrya bakı 1makslzln

Her parsel için 150.0OO.TL.

C}BİRLEŞTİRUE

Yüzölçümüne ve Yörese1 Katsayrya bakr 1maksIzln

Her Parsel için 150.0OO.TL.
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D) İRTİFAK HAKKI TESİSİ

IJar Par<a'l ln{n Roo ooo TT

-' Beledlye ve mücavlr alan 1çlnde Veya dıŞlnda }<alan lmar parsel-
1erinde hesaplanan hizmet bedelleri aynen uygulanrr.*' Belediye ve mücavir alan içerisinde kalan ve henüz imar uygula-
mas1 yapllmamrş kadastro parsellerinde , imar parseli için he-
saplanan hlzmet bedellnln L/2 s1 tahsl 1 edl 1 İr.

** Belediye ve mücavir a]an dışında kalan Kadastro Parsellerlnde,
1mar parse11 lçin hesaplanan hizmet bedelinin L/8 ıL tahsi1
edi 1 1r.

E ) İRTİFAK rıAi«I TERKİNİ 
|

YöreseI KatsayIya bakr 1makstzın
Her Parse1 lçin 150.0OO.TL.

F) PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLUESİ

Her Parse1 1çİn 5oo. ooo. TL

Belediye ve mücavir alan içinCe kalan imar parse1 lerinde hesap-
1anan hizmet bedeli aynen uygulanlr.
Beledlye ve mücavlr alan içlnde veya drşInda ]<alan ve henüz
1mar uygulamas1 yapılmamrş Kadastro Parsellerinde, imar parseIi
için hesaplanan hizmet bede1 inin I/ 2 's i tahsi 1 edi 1 ir.
Beledlye ve mücavlr alan drşında kalan Kadastro Parsellerinde,
1mar parse11 İçln hesaplanan hlzmet bedeilnln t/8 rL tahs11
edilir.

3_ KoMrRotLuK HtzuETLERİ l

A) ÖZEL SEKTÖR TARAEINDAN YAPILAN TESCİLE KONU HARİTA \rE
PLANLARIN KONTROLU

ihale ve sözleşmede bellrtilen bedelin.. ...... % 5 'L

B ) BELEDİYELER İLE KAI.{U KURIJIII VE KURULUŞI"ARININ KH\lDi ELEİANLARI
TARAFINDAN YAPILAN TESCİLE KONU raRİTA VE PLANLARIN KOMIROLU

a) Yola Terk - Yoldan İhdas Kontrolu
Her Parsel için maktu ]_50.0OO.TL.

İ)) İnar uygulamalarr
Her Hektar için maktu 5O0.0OO.TL.

c) Şeritvari Haritalar
Her km. içtn maktu 3OO,OOO.TL-

d) Diğer Tescile Konu Harita ve Planlar
Her Hektar için maktu 3O0.0OO.TL.

l* Hektar ve km.ye bağlı olarak hesaplanan kontro1 hizmet bedelle-
rlnde, hektar ve kın.' yi aşan krsımların ücreti orant1 yoluyla
hesaplanrr.
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4_ ST/STK I{ARİTA uE KADASTRO PAFTA KOPYALARI

50 x 70 cn.

Mat Oza1 it 29o. ooo. TL.

4oo. ooo. TL.

2.o7o-ooo.TL.

2 .3oa. ooo . TL.

70 x. 1oo cm.

35o. ooo. TL.

575.ooo.TL.

2.650.ooo.TL.

3 . ooo. ooo. TL.

Şeffaf Ozal 1 t

Saydam PVC Bazı

735 . ooo. TL.

35o.ooo.TL.

37o. ooo . TL.

50 . ooo . TL . /Paf ta

1OO. OOO. TL . /Nokta

1o. OOO. TL. /Nokta

5 . ooo. TL. /Noi(ta

3 . OOO. TL. /Nokta

Nİrengİ Noktasr (Röper Krolclsl dahl1)
( üçüncü derece yüzey ağl, ana. ara ). . . .

Diğer nlrengi noktalarr (Röper Krokist dahil)
( Fotoğrametrik, dizt, tamamlayıcr )..

Nivelman Noktası (Röper Krokisi Dahi1)

Blr Paİtanın Köşe Koordlnatlar1 ...

Poligon (Röper Krokisi dahi1)

Parset Köşe Koordİnat ları :

]- - 5OO Nokta için
5o1 - ].ooo Noı(ta 1ç t n

1OO1 - ve Daha Eazla Nokta için

5- KooRDİNAT DEğERIERİ

5* TEKNİK BELGE ÖRNEKLERİ

ölçü kroki 1eri 1OO. OOO. TL. /Sayfa

30 . OOO .TL. / Sayf a

5o. OOO - TL. /Sayfa

5O . OOO . TL. /Parse 1

Takeometrİk ölçü Karneler İ

Aplikasyon Krokisi

Ebat 1 :. Krok 1 ve Röper t i Krok i

Dalre drşında yapllmak zorunda kalrnan 1şlemlerln gerektlrdlğt
giderler i 1qi r isince lçarşı 1anır.
Teknik Belge örnekleri kesinlikle ilgisiz kişilere verilmez.
Kadastra1 harltalarla Teknik belge örneklerinln " Çoğaltma iş-
1emlnden dolayı meydana gelebl 1ecelc ölçek deformasyonundan ku-
rumumuz sorıımlu değtldlr.' ve "brı örnek tarih ve sa-
yr 1ı talebe istinaden veri 1niştir. ÇOğALTILA},IAZ, DEVREDİLE{EZ
VE FIER rİAKKI SAKLIDIR. " i bare ler İ har İ ta lar ln Ve t,eknl k be lge-
1erln çeşit11 yerlerine yazl 1arak veya kaşe vurularak, Kadast-
ro Müdürü taraf rndan imzalanacaktrr.

NOT: FİYATLARA KDV DAHİLDİR.
Sayfa : 5
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7- FİLil AITLIĞINDA öLÇEK DEĞİŞTİRIü{E

50 X 70 cm- 70 x 1oo cm.

1/1OOO ölç.den L/sOaO ölç-ne 415.0OO.TL. 575.0OO.TL.

L/Loao Ötç.den L/2ooo Ölç.ne 1.1oo.ooo.TL. 2.o7a.ooo.TL.

1/5OO ölç.den L/IOCO ölç.ne ]..1O0.0OO.TL. 2.c^7C.0OO.TL.

1/5ooo ölç.den L/25oo ölç.ne 4.775.ooo.TL. 8.4oo.ooo.TL.

L/2OOO ölç.den L/LOOa ölç.ne 4.7L5.0OO.TL. 8.970.0OO.TL.
İ ı Genelde ölçe}c büyütmes1 , teknlk yönden müm}<ün oImakla blrl lkte

çeşitlİ ihtiyaçlardan kaynakl:iflafl ısrarlı İstekler karŞrslnda
sınrrl ı tutulmak ve teknik sorumluluğunu ist,ekl i kuruluşun üst-
1enmesi koşuluyla yapl lma}ttadrr. Bu husus, büyütülen paf t.anln
altrnda " Bu paf t,a istek üzerine L/. -. ölçeğinde büyütülmüştür.
Teknik sorumluluğu , istekl i
açrklanrr.

' ne aitt,ir. " şekl inde

B- BAİ\TYO VE BASKI İşLERİ

A) Uçllşu BaşI(a Blr Kurum Taraf ından YapIlan tşln Banyo ve
Baskı işleri:

]. Rulo 76 m. Siyah-Beyaz f i lmln banyosu. . .

Hava Eotoğrafı Kart Baskr ( 24x24)...

- Dia pozitif Film baskl. .

B) l-ievcut Filmlerden Baskı ve Büyütne işleri:

- Hava fotoğrafl kartı ( 24x24 ). .

Hava fotoğrafı büyüllme ( 3Ox3O ). . ..

Hava fotoğrafı büyültme ( 5Ox5O ).. ..

- Hava fotoğraf ı büyültme ( 1OOx1-0O )........

18 . 4oo. ooo. TL.

23o. ooo. TL.

51o.ooo.TL.

23o. ooo. TL.

635 . ooo. TL.

1 . 1oo. ooo. TL.

1 .840. ooo. TL.

9- BAffANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAİ{A
KURULU 1995 YILI FİYATLARI İLE YAPILABİLECEK İŞLER

- Her türlü ölçekte , SaYlsal ve çlzglse1 yöntemle sayısal
k ı ymet 1 endl rne,

Blok şeklinde blr alanda ve güzergah boyunca her türlü ö1-
Çekte s İyah-beyaz f ot,oğraİ a1 ımt , banyo ve bask1 İ ş 1er İ ,

Fotoğrametrik nirengi delg1, ölçme ve dengelemesi.
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10- JEODEZİK ALETLERİN BAKI}I VE oNARIuI İtE FoToı.{ozAİK YAPTilI

Bakım-Onarlm,Fotomozai}c yapım1. özel hesaplamaya tabl.

a) Eski Bir üçüncü Derece Nirengi Noktasınln
Yeni ölçülerle Serbest Ağ Dengelemesi ve
uyumsuzlu}t testl.... 3oo.ooo.Tl,/Nokta

b) Yeni Bir Üçüncü Derece Nirengi Noktasınln
( Nirengi Ağrnda ) Dengeleme Hesabl
( x,Y,Z ).... 62o.ooo.Tl./Nokta

c) Dizi Nlrengi Hesabi 1- 5O. OOO. TL. /Nokta

d) Bir Nlreng1 Noktasının
Dengeleme Hesabl (Nokta ) . . . . 35O. OOO. TL. /Nokta

e) UTM ProJeksiyonunda Di 1 tm Dönüşümü
ve Komşu Di}lm Hesapları 1oo. ooo. TL. /Nokla

NOT: Talep halinde, monoskopik hava fotoğrafr ile nlrengi de-
ğerlerlnin postayla gönderilmesi halinde, gönderme gider-
Ierl ayrlca flyata eklenecektİr.

1]. - DENGEIEI.{E FİESAPLARI

12_ TAPU ARŞİV

Birim Fiyatı : 1Dolar = 40.0OO.TL.
( 03.01.1995 tarih1 i Resmi Gazete )

]_- 2OO Poz arasında birim f iyatrn

2o]_ - 4oo İ

401_ 5oo ,l

5o1- 8oo il

80 1 - 1ooo "., ..

1oo]. _ 2ooo n

2OO1- Pozdan Sonra

( Sabi t

yarıS1

tamam1

3 katr

4"

5,

10 ı

2ail

Kur )

20.ooo.TL.

4o, ooo. TL.

12o.ooo.TL.

1 5o. ooo . TL.

2oo. ooo. TL.

4oo. ooo. TL.

8oo-ooo-TL.

T.C. üniversiteleri mensuplarr ile T.C. Ünlversltelerinde
doktora ve master yapan Tür}ç ve yabancr uyruklu kişllere
araştlrma yaptıkiarı her konu için 3oo fotokopiye kadar bi-
rim f iyatlnln u 10 'üı (4.0Oo.TL.).

Postayla yapr 1an 1stel(1erde, PoSta masraf 1arlnın al ıcıya alı
oImasI ve yurt drşından yapr 1an taleplerde birim f iyatınln
20 kat1 bir ücretin zorunlu giderler karşıiığı o1arak ayrıca
peşin a1 ınmas1 .
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13- İMAR PLANT UYGUIAuALARI

Arazi Toplulaştlrma Haritaları

Kamulaşt rrma Planları.nrn Hazır

Ayrrma, Blrleştirme ve Mahkeme

Ha1 lhazır Harita tşleri

PIankote tşleri.

(T.M.M.O.B. Harlta ve Kadastro M
risinde yaylnlanan "Tescile vey
Planlarln Birim Fiyatları n esas
dellerine Z 5 İşletme masrafı v

anmas 1 ,

Haritalarr

hendlsler1 Odaslnca yılr içe-
tasdike konu olan Harita ve

alrnarak. hesaplanacak iş be-
Z 20 kar eklenir. )

14- ORİ.{AN SINIR NOKTASI TESİSİ 
l

Orman Srnrr Noktasr Tesis işareti 250. ooo. TL.

]_5- öNcEtİKLİ KADASTRO

Anna'] i'k],i T{ar]a<f öza] L{a<an'l amaııı Tıtı,i ri i

(öncelikli Kadastro, Orman slnIr noktasr tesis 1şareti ve
imar planr uygulamalarr işlerinin f iyatları , y111 içerisin-
de yayInlanmasr geciktiğinde, geçmiş dönemin fiyatlarr i 1e
her yl ü dönemler hal inde Resmi Gazetede yayrnlanan Bayrn-
drrl rk ve İskan Bakanl ığı tebl iğlnde yer alan i J.gi 1i aItrş
oranı uygulanrr. )

yukarrda bei irti 1en
takdirde fiyatlara

işIer için hukuki bilgiler de istendiği
4a i 1ave yapı 1 rr.

15- İFIALE ŞARTNAHESİ

tha 'l o §ı rt nanoq 1 qnr) .)r)r) TT

NOT: Yukarıdaki ücretlere posta glderleri dahll değlldlr-
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- Başka kurumlar için açr 1acak Tapu ve Kadastro mesleği i 1e
ilgi11 kurslar.
(1 hafta süreli)..... (yemek + konaklama)..... 1.750.0OO.TL.

- Biiglsayar kursu
(Kurum dışr )...-. - -.. (]- haf ta süreii )-. 1.350.OOO.TL.

- Yabancr dl 1 kursu
(Kurum drşr )......... (1_ haf ta süreli ).. 5o0.0Oo.TL.

- Yabancı di 1 kursu :

(Kurum içl) ....(1 haf ta süreil).. 25o.oCo.TL.

|7- KURS HİZI,iETLERİ

].s_ MüNFERİT İŞ \.rE İŞtEuLER

LIer türlü harilanln (kadastro paf tas1 . imar planr, hal ltıazır
harita ve diğer) sayısa1 laştIrarak aTazl koordinatlarına dö-
nüştürülmesl. Burada birim o1arak nokta sayls1/ çalrşma saati
veya hektar gibi kritarler seçi 1ebi 1 ir.

1 SaaLi 240.ooo.TL. Veya 1- paf ta... 2.24o.ooo.TL.

Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bölünmes1 ve pafta
açImı . (Birim bir pafla veya çalrşma saati oiabilir. )

]_ Saati.... 240.0OO-TL.

Bi }gi kayrt cihazlarr i Ie gelen bi 1gi 1erln bi 1gisayar ortamr
na aktarllması. koordlnat hesabı ve isteni1en formatta bir
kütükte toplanmasr. (Birirn çalişma saati o1abilir. )

Saat i 240.ooo.TL.

Poligon hesabı, yan nokta hesab1. kestlrme hesabr, 3. derece
ve 4. derece dengelemesi gibi hertürlü teknik hesaplamalar.
(Birim çalrşma saat1 olabilir. )

Saati.... 240.0OO.TL.

Hat bi 1g1 1eri giri lerek, haritalarrn bi 1gisayarda o1uşturu1-
ması ve çizlm kütüklerlnln yaratrlmasr.

1 Saati.. -. 24o-ooo.TL.
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- Yaratr lan çlzim kütüklerinin, 1steni Ien alt,l ığa isteni 1en ö1-
çekte çizimi.
]- Saati.... 24O.0OO.TL.

- Elektronik aletlerin kul lanlcı bir elemanla blrl ikte kiralan-
mas1. (Standart eklpmanr iie blrllkte çallşma zamanı birlm
o1arak a1 ınabi 1 ir. )

1 Saati.... 450.0OO.TL.

- Her türlü ölçü, hesap, çL2imin araştırı lmas1, kontro].u.

1 Saati.... 120.0OO.TL.

- Pafta köşe koordinat hesabı . . . 50. OOO. TL. /Pafta

- Grafik haritacr l rk proğramları üret,imi

Takdir... ]_5.8oo.ooo.Tl.

NOT:
1- 23-02.1993 tarih, L993l2 sayrlr genelge eki yöner-

genin 18. maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşları
İle Tapu ve Kadastro Genel !ıtüdürlüğü arasında, Döner Sermaye
hizmetleri ile tlgili o1arak protol(o1 düzenlenmesi hallnde;

Döner Sermaye tıizmet bedeI lerinin hesaplanmasrnda
ve ödenmesinde ilgili protokol hükümleri uygulantr.

2- Fiyat 1ara K. D.V. dahi 1dir.


