
1 - BAŞYIJRU FİŞİ

Bu ALAN (1 No,Lu nöıüıvı ) sADEcE TApu sicir. vıtiotını,ü«ınnixinı oönrgn
sERlvlAyE raaıiygrıeni iır ir,çir,i nULUNDuĞIiND.A,N Boş BIRAKILMIşTIR

2 - KADA§TRO onĞİşİxıİr İŞınnıLERİ

TAFIIMLAR
Hizmet Bedeli : Ücret çizeğesinde gösteriien miktanrı, yöresel kaBayı ile çarpıırımdan elde edilen bedeldir.

ımar parseli

(Bu bedel hiç bir şekilde 1.000.000 T.L. den aşagı olamaz.)

: Kadasko öncesinde veya kadasto sorırasmda imar ms\ralatna göre teşekktil etn§ parseldir.

parsel Alanı

1

1.001

3.001

5.001

10.001

20.001

50.001

100.001

200.001

1.000 m2

3.000 m2

5.000 mz

10.000 m2

20.000 m2

50.000 m2

100.000 m2

200.000 m2

500.000 mz

3.000.000 T.L.

4.000.000 T.L.

8.000.000 T.L.

10.000.000 T.L.

14.000.000 T.L.

18.000.000 T.L.

22.000.000 T.L-

26.000.000 T.L.

30.000.000 T.L.

500.000 m2'dsrL bii5riik aftzllerde, her 100.000 m2 için 2.000.000 T.L. ücret ilaııe edilecelfir.
t* Belediye ,ııe mücrvir alan içinde veya dışmda kalan imar parsellerinde hesaplanan hizrrıet bedeli ayııeıı
ııygulaım.
** Belediye ve miicavir alan içinde kalan ve hentiz imar ııygularıası yapinamrş kadastro parsellerinde,
parse[ için hesaplanan hizrrıet bedelinin I l ?, 'si taiısil edilir.
** Beledrye ve mtiıcavir alan fuında kalaıı kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanaıı hizırıçt bedelinin
I l 8 'i tatısil edilir.

@u bedel hiç bir şkilde 1.000.000 T.L. den aşağı olamaz.)

imaf



B) ciNs onĞişirıiĞi

yanısız İken yaoılı llale c;clme İslemlerinde :

1 - 1.000 m2

1.001 - 3.000 m2

4.000.000 T.L.

5.000.000 T.L.

3.001 m'den sonra her 1.000 m2 için 1.000.000 T.L. ilave edilir.

ı'* Beledıye ve mücaııir aları içinde veya dışında kalaıı inıar parsellerinde hesaplanan hizıııet bedeli aynerı
ııygulanır.
** Belediye vc mücavir alan içindc lalan rıe hgııüz imar ııygulaması kadastro parsellerindc,
parseli için hesaplanan hizrrıet bedelinin I l 2 'si tatı§il edilir.
** Belediye ve mücaııir alaıı dışmda kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hiarıet bedelinin
1/8'itatsiledilir.
** Tarımsal amaçlı cins değişikliklerinde almacak hiznret bedeli 14.000.000 T.L.'yı goçğmez.

*'t §mıyapn üzerinde kat ilıııesi sııretiyle yapılacak cins değşiHiği işleminde makhı 2.000.000 T.L. ti,cret alınır.
** Yaygın kat miiılkiyetinin ırygulaodıgı parsellerde binalann bir lg§mı için cins değişikliği talep edilmesi halind€
sadeçe cins değ§iklği talebinde bıılunan binalann:ınıa payına göre hesap edilen ticret alınıı.

Yiizölçiirnü ve yöresel katsayrya bahlmaksıan her paıscl için ... ...... 1.000.000 T.L.

Yiizilçümü ve yöresel katsa5ırya bakılmat<sızn her parsel için .., .. 1.000.000 T.L.

iınar



Her paısel rçın ..... .... 1.000.000 T.L.

** Beledrye ve m{icrvir alan içinde veya dışında kataıı imar parsellerinde hesaplanan hizrrıet bedeli ayııeıı
ııvgulanır.
** Beiodiye ve mücaııir ataıı içinde kalaıı ve heııüz imar ııvgulamasl yaprlmam§ kadastro parsellerinde, imar
parseli için hesaplanan hizrrıet bedelinin L l 2 ' si tatısil edilir.

** Belediye ve mücaııir alan dşmda kaian kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizrrıet bedelinin
1/8'itatısiledilir.

@u bedel hiç bir şekilde 500.000 T.L. den aşağı olamaz.)

3 - KONTROLLUK rıİnıntLERİ

A) özEL sEKTöR TARAnNDAI{ yApILA}[ TEsCİLE KoFIU IIARİTA ırE rLAıILARIN KoNTRoLu

İhale ve Sözleşmede belirtileıı bedelin .... o/o 5 ' i

B) BELEDİYELER İır xannı KuRt M I.E I«,RULUşLARID{IN KEı§Dİ ELEIVIANLARI TARAFINDAN
YAPILAN TE§cfo,E KOI§U HARİTA vE PLAi§LARIN KONTROLU

a) Yola Terk - Yoldan İlıOas Kontroiu

Her parsel için maknı ...1.000.000 T.L.

b) İmar Uygulamalan

Her hektaf için maknı 1.000.000 T.L.

c) Şeritvari llaritalar
Her km. Için maktu ....1.000.000 T.L.

d) Diğer Tescile Konu llarita ve Planlar

Her helıiar için maktu .1.000.000 T.L.
** Hektar ve km.ye bağlı olarak hesaplanan kontrol hizırıet bedellerinde, hektar ve km.yi aşan kısımlann ücreti

orant yolıryla hesaplanır.

0*-



T.C.
BAŞBAKAI.{LIK

TApu ve KADASTRO GENEL vıÜ»Ünı,ÜĞÜ
Döner Sermaye İşletmesi Müdiirlüğü

Karar Sayısı : 7 Karar Tarihi : 15.09.1997

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu 15,09. |997 tarihinde yaprruş oldugu toplantıda;

1 - Döner Sermaye İşletmesi fiyat listesinin "Kadastro Degişiklik.ıe Kontroiluk Hizmetleri" için
tespit edilen yeni fiyatların 01. L0.1997 tarihinden itibaren uygulanmaslna,

2 -23.02.1993 taı,iiı, L992i2 sayılı Genelge eki Döner Sermaye uygulamasına ilişkin Yönergenin
25. \ıIaddesinin (kadastro değişiklik ve kontrolluk hizmetleri için hesaplanan hizmet bedelinin
1.000.000 T.L. den aşağl olması lıalinde, bu bedel 1.000.000 T.L. olarak tahsil edilir.) şeklinde
değ$irilmesine,

Karar vermiŞir.
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