
BAŞWRU FİŞİ

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERiNE YAPILAN TAIEPLER iÇİNDİR.

Başwru Fişi Satış Bedeli : 3.000.000 TL. x (yöresel katsayı)' dır.

TANlMLAR
t|izmet Bedelİ

":

: Ücret çizelgesinde gösterilen miktarın, yöresel

bedeldir.

(Bu bedel hiç bir şekifde

ımar parseli

2 - KADASTRO DEGIŞIKLIK IŞLEMLERI

A) APLlKAsYoN

1

1.001

12.000.000 TL.

] 6.000.000 T.L.

32.000.000 T.L,

40.000.000 T.L.

56,000.000 T.L.

72.000.000 T.L.

88.000.000 T.L.

i04.000.000 T.L.

120.000.000 T.L.

3.001

5.001
Jf,,

.fğ;001
:-",i ''.' ,,,,.

20.00l..;.,_

] 00.001

200.001

** 5O0.0O0 m''den büyük arazileıde, her-l00.000 rn'için 8.000.000T.L. ücret ilave edilecektİr.

"* Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli

aynen uygulanır.
{'* Betediye ve mücavir alan içinde ka[an ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro

parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1 l2 ' si tahsil edilir.
n* Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 1 l 4' ü ıahsil edilir.

(Bu bedel hiç bir şekilde 2.000.000 TL. den aşağı olamaz.)



B) CINS DEGIŞıKLICI

Yapısız lken Yapılı Hale Gelme lşIemlerinde :

1.000 m2

3.000 m2

3.001 mz den sonra her 1.000 m' için 4.000.00O T.L.

"* Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar
aynen uygulanır.
{'l' Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uyg
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin,il"../,2 'si tahsi

'...,'.' :! "** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parselleri
bedelinin 1 / 4' ü tahsil edilir.
** Tarımsal amaçlı cins değişikliklerinde alınacak
** Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapıl

16.000.000 T.L.

24.000.000 T.L.

ilave edilir.

ikliği işleminde maktu 8.000.000 T.L.

ıçln -------- 4.000.000 T.L.

l
1.001

ücret alınır. =ffiti ..fuğ
* Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerae ninaljİİl biq_ksmı için cins değişikliği talep** Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların biş$smı için cins dEğişikliği talep
edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebi.lde bulunan binathfirı^arsa payına göre hesap edilen
ücret alınır. '.,;ir;iil =.i.u,;...;,,,,,.]lij.i
** Parsel üzerinde birden fazla yapı varsa, fazla o]

alınır.

İji$"3pılmamış kadastro
edilir..\"

., ,i#ı;},.ıçn hesapıanan hızmet
. *.laq, j,

, l]ı;;:]r|'iii

C) BiRLEşTinvE

n1 inrirnx HAKKI rnsiSi,

8.000,000 T.L.

** Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli

aynen uygulanır.
** Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro

parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1 l2,'si tahsil edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 1 l 4' ütahsil edilir.

(Bu bedel hiç bir şekilde 2.000.000 TL. den aşağı olamaz.)

Yü zölçümü ve.yöfesel katsayıya bakıl ma ks ı zı n



E) IRIIFAK HAKKI TERKINİ

Yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için ------ 4.000.000 T.L.

F) PARSELİN yeniıınE GÖSTERiLMESi

Her parsel için --------- ------- 4,000.000 T.L.

** Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerİ anan hizmet bedeli
aynen uygulanır.

"l' Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imaı
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin Ü
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerind
bedelinin 1 l 4' ü tahsil edilir.

(Bu bedel hiç bir şekitde @den 
aşağı olamaz.)Ei..fu6r

.,-.:._ ''. * ,

ia: :-

A) ÖzEısıxrÖnranar

B) BELEDryELER ILE KAMU,
YAPILAN TESCİLE KONU

a) Yola Terk: Yoldan İhdas Kontrolu
,f.:'rl:ı.

Her pars?l'[çin maktu.,',,.,li,,},.

,,...
b)İmar Uygulama[al, . ,

.. :.j:.i8xL

.,:ı@Er
TESCİLE KONrHARİTA VE PLANLARIN KONTROLU:

M VE KURULUŞtARININ KENDi ELEMANLARI TARAFINDAN
KONTROLU:

c) Şeritvari Haritalar

Her km. için maktu

d) Diğer Tescile Konu Harita ve Planlar

Her hektar için maktu ---------------4.000.000 T,L.

-* Hektar ve km.ye bağlı olarak hesaplanan kontrol hizmet bedellerinde, hektar ve km.yi
kısımIarın ücreti orantı yoluyla hesaplanır.



4 - ST/STK HARITA ve KADASTRO PAFTA KOPYAIARI

Mat Ozalit

Şeffaf Ozalit

2.300.000 TL.

3.100.000 TL.

] 7.250.000 TL.

20.000.000 TL.

2.900.000 TL.

4.400.000 TL.

23.000.000 TL.

27,000.000 TL.

Saydam PVC Bazı

s _ üı-«p ııinrxçi sisrgıvıiNDE KooRDiıınr nrĞgnıEni

Ana nirengi (üçüncü derece)

Ara nirengi noktası (Dördüncü

fotoğrametrik nirengi noktası)

derece/dizil

.\
:-i§* .

+.oşdgoo rı_.
_ '"''S_"l,i,*..

..,.' :

'-:,:'| -

2.000.000 TL.

2:000.000 TL.Nivelman noktası (RS)

* (Yukarıdaki fiyatlara

Pafta köşe koordinatı

röper krokileri dahildiıı )
]h,
;i,lr.

Poligon koordinatı (y,x)

600.000 TUPafta

500.000 TL.

Parsel Köse Koordinatlan : ffi-.Eti*t].":, ..
l - 500 Nokta için -----------++: 100.000 TL.A{okta

60.000 TL.Nokta

40.000 TL.AIokta

501 - 1000 Nokta için

1OO1 - ve daha fazla nokta IçJ
',.i.

n
,i]5i]1

","*€ii"?ğ

6 _ TEKNiK BELGE ÖnNrı<rE
.6}.' ,ğa.. :Ğ,\

" '- 'i":i":,,,
Olçü Kokilgşi'- -

Takeometrik Ölçli

Aplikasyon Krokisi

Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki
:ji i,

;l't( Dairede fotokopi veya orriiİ",ç.k*" imkanı bulunmadığı takdirde, masrafları ilgilisince
karşılanmak suretiyle Daire dışında yaptırılır ve yukarıdaki ücretle rin % 70'i alınır.
** Teknik belge örnekleri kesinlikle ilgisiz kişilere verilemez.
** Kadastral haritalarla teknik belge örneklerinin " çoğaltma işleminden dolayı meydana gelebilecek
ölçek deformasyonundan kurumumuz sorumlu değildir." ve "bu örnek ......tarih ve ..,... sayılı talebe
istinaden verilmiştir. ÇOĞAITILAMM, DEVREDİLEMEZ ve HER HAKKI SAKLIDIR." ibareleri haritaların
ve teknik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak veya kaşe vurularak Kadastro Müdürü tarafından
imzalanacaktır,

800.000 TL./Sayfa

500.000 Tl.iSayfa

600.000 TL./Sayia

600.000 TL,/Sayta



7 - FiLM ALTLıĞINDA öLçEK nEĞişrinııE

70x1 00

1/1000 ölçeğinden

1/1000 ölçeğinden

]/500 ötçeğinden

1/5000 ölçeğinden

1n000 ölçeğinden

1i5000 ölçeğine

1D.a00 ölçeğine

1/] 000 ölçeğine

1D.500 ölçeğine

1/-l000 ölçeğine

3.450.000 TL.

8.600.000 TL.

8.600.000 TL.

34.5O0.000frffiı\*
,ğ! .- aiJi*}

-İL-.: :. ::..

34.500.000 TL. ";tlı ı

4.300.000 TL.

17.250.000 TL.

17.250.000 TL.

63.250.000 TL.

63,250.000 TL.

B - BANYO BASKI IŞLERI

9 - BAKANLIKLARARASI HARITA işı-rnlNİ KOORDİNASYON Ve PLANLAMA
KURULU 1997 YILI FİYATLARI İı-E ynpıı-ABİLECEK İşı-ın

- Her türlü ölçekte, sayısal ve fotoğrafik (ortof,oto) yöntemle kıymetlendirme.
- Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca her türlü ölçekte siyah-beyaz fotoğraf alımı, banyo
ve baskı işleri. ( Sözleşme gereği hava filmi, fotoğraf kartı, dia film, banyo malzemesi, akaryakıt
giderleri, sigorta bedelinin talep sahibi tarafından karşılanması durumunda, bu fiyatlardan, temin
edilen malzeme karşılığı ibraz edilen fatura miktarı düşülür. )

-Fotogrametrik nirengi delgi, ölçme ve dengelemesi.

A) UÇUŞU BAŞKA BiR KURUM TARAFINDAN Y

- 1 Rulo 76 m. Siyah-Beyaz filmin banyosu

,:. ::' ,,ı
- Hava Fotoğrafı Kart Baskı Qaxza) ----------':---- ----_----Ş*1...,i.:,ı ''nft 

,

:,,.';:{_jfuTfr-.(İ{ğ§ğğğ.

:__t*

ı2iF.ffiıeüo rL."qğrerP

2.150.000 TL.

4.300.000 TL.

2.150.000 TL.

5.200.000 TL.

8.600.000 TL.

'l4.700.000 TL:

(Uçuşu bir sözleşme kapsamında Kurum tarafından:}apılmış olsa dahi, sözleşmesi bitip kesin hesabı
yapılan işlerde sonradan taleğ,._edilecek herbir hizmet için geçerli fiyatlar.)

- Hava Fotoğrafı Kartı (24x24) --:

NOT Talep halinde, .onosko|ik hava fotoğrafı ile nirengi değerlerinin postayla gönderilmesi
halinde, gönderme giderleri,, ayrıca fiyata eklenecektir.
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10 -JEODEZİKALETIERİN BAKIM ve oNARIMI İLE FoToMoZAİxyRpırı,ıı

11 _ DENCELEME HESAPLARI 
I

Eski bir üçüncü derece nirengi noktasının yeni ölçülerle serbest ağ
dengelemesi ve uyumsuzluk testi -.--*-

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemi ile denge
yatay konumunun hesaplanması ---------:-------------

Ağda, yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemi ile dengelenerek,
:.|i;l]:a:;*._ ,.düşey konumunun hesaplanması ------- --1ş,il§-_-

2.000.000 TL.Nokta

100.000 TL./|,Iokta

Çeşitli dilim dönüşüm hesaplamaları --

,":\

2.3ü0.000 TL.AIokta
{'"i..dl:'',

ti..İ_:._.:i..

2. 000.00*iTL./t,l o kta
-:

700.000 TL.AIokta

12 - FOTOGRAMETRiK TARAYICILARLA AŞTIRMA

A) ORİJİNAL HAVA FOTOĞRAFI

piKsEL BoyuTu üMiKRoN)

g (oro vınrİ ç rnnnı*au,l

B) DİApozİrİrrEru TARAMA :

'",i.,_].i

pi«s eı- goyuru ( ruiKRoNjü
7

14
21

78
7

14
21

28

7

14
21

28

_§',,. 7
Xri::',,,,i:İ4

Zt|.:..,

28",,

BIRIMI
Resim

Resim
Resim ,,,."

Resim.:-,,fur,
Kesım
Resim

ciıısi
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz

Renkli
Renkli
Renkli
Renkli

ciıısi
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz
Siyah-beyaz

Renkli
Renkli
Renkli
Renkli

FİYATI

11.600.000 TL.
6.900.000 TL.
5.200.000 TL.
4.300.000 TL.

19.800.000 TL.
6.900.000 TL.
5.200,000 TL.
4.300.000 TL.

FiyATI
10.350.000 TL.
6.000.000 TL.
4.700.000 TL.
3.900.000 TL.

l7.250.000 TL,
5.200.000 TL.
4.700.000 TL.
3.900.000 TL.

giRiüüi

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

NOT Bilgiler 4 mm.lik DAT üzerine yüklenecektir. Bandlar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
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13 - TAPU ARŞIV

- T.C. Universiteleri mensupları ile T,C. Universitelerinde doktora ve master yapan Türk ve yabancı

uyruklu kişilere verilecek fotokopilerin her sayfası -- i00.000 TL.

- Postayla yapılan isteklerde posta masrafları iigilisince ödenir.

14 _ IMAR PLANI UYGULAMALAzu _l
- Arazi toplulaştırma haritaları,

- Kamulaştırma planlarının hazırlanması,

- Ayırma, Birleştirme ve Mahkeme haritaları,

- Halihazır harita işleri,

- Plankote işleri.

( T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühend,r,.ffifuy,
rasdike konu olan Harita ve Planların Birim Fiyatları" e§ğİt
işletme masrafı veo4}O kar eklenir.) '-.

lı içerisinde yayınlanan i' Tescile veya
ınarak. hesaplanac"._ I'erine 9a 5

,' , ';..a,

uygulanarak tespit edilir. ) . -

ıs - öı.ıcgı-i«ıi «RnRsrRo .:l, l :"İ
i: .::|a

M/ ..:"
- Öncelikli l<adastro ---------------:

(önceıikıi kadastro, orman rffi;r: maıarı işıerinin fiyatıarı,yııı
içerisinde yayınlanması geciktiğinde '''geçmiş dönemin nyatİhffi''her yıl dönemler halinde
Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve Rkan Bakanlığı tebliğinde yer alan ilgili artış oranı

ıo - irını-g şnnrıınrvıEsi ''+i.jİhu**.
'-@"

lhale Şartnamesi
^#}.:fj : -," 

_

10.000.000 TL.

,ıW
değildir.

( Bir hafta süreli ) ( Yemek * konaklama )

ı z - xuns Hİzrvıgrı"Enİİ, :ı:,. l

'r:.,.;i,.'.:'' 
,

- Başka kurumlar için açılacak Tapu ve Kadastro mesleği ile ilgili kurslar

- Bilgisayar kursu
( Kurum dışı ) (Bir hafta süreli ) ------------ 1i.000.000 TL.

- Yabancı dil l<ursu

( Kurum dışı )( Bir hafta süreli ) ---------- 10.000.000 TL



18 - MüNFERİT iş ve işı-ıMLER

- Her tı.irlü haritanın (kadastro paftası, imar planı, haiihazır harita ve diğer) sayısallaştırarak arazi
koordinatlarına dönüştriruimesi. (Burada birim olarak nokta saylsl, çalışma saati veya hektar gibi
kriter[er seçilebilir,)
Bir saati 3.000.000 TL. veya bir pafta 30.000.000 TL.

- Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bölünmesi veya pafta açımı.
( Birim bir pafta veya çalışma saati olabilir.)

3.000.000 TL.

rdinat hesabı ve- Bilgi kayıt cihazları ile gelen bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılm
istenilen formatta bir kütükte toplanması. ( Birim çalışma saati olabilir.)

, :::., " -

Bir saati

- Poligon hesabı, yan nokta hesabı, kestirme hesabı, 3. Derece v
türlü teknik hesaplamalar. ( Birim çalışma saati olabilir.)
Bir saati ------ 3.000.0o0 TL.

- Hat bilgileri girilerek, haritaların bilgisayarda oluşturulm§§t,Ğ çizim kütüklerini
3.000.000 TL.

1 ,,,.;l:ı |'iiiİ;l;

- Yaratılan çizim kütüklerinin, istenilen altlığa İttEryl§ ölçüde çizimi,']anııe.n olçu6e çlzlmı,:Tfuf-
Geçici Altlık:

3.000.000 TL.
.,

Seffaf Altlık ( Özel kimyasal mürekkebi ite birlikte )

- Elektronik aletlerin kullanıcİl birlikte kiralanması. ( Standart ekipmanı ile birlikte

çalışma zamanı birim saat olarak a

Bir saati 6.000.000 TL.

1.500.000 TL.

600.000 T.L./Pafta

- Grafik haritacılık programları
Takdir

B:-
/ğ,| ",-İ,|. -

- Her tiirlü 6tçi"l, hesap, çizimin araştırılması,

üretimi,

-Düşey tarayıcılarda pafta tarama ve bilgisayarda sayısallaştırma.

175 mikron ve daha az kalınlıktaki kağıt, karton. seffaf harita altlıklarının scanner'da taranması

Bİr adet pafta 5.000.000 TL.

Raster verilerden vektörel verilerin elde edilmesi (bilqisayar üzerinde sayısallaştırma)

Bir saati ---..- 2.000.000 TL.
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19 - FAKS ÇEKIMI

Faks çekimi ücreti 500.000 TL./Sayfa

NoT

1 - 23.02,1993 tarih, 19932 sayılı Genelge eki Yönergenin -l8.

kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Maddesi uyartnca, diğer
arasında, döner sermaye

hizmetleri ile ilgili olarak protokol düzenlenmesi halinde;

Döner sermaye hizmet bedellerinin hesaplanmasında
hükümleri uygulanır.

ilgili protokol
'.h,,

:;,i:: -ş\

:{i|:*."]: ,

Fiyatlara K.D.V. dahildir

, 
i...r=

şa

:::: i.; 
j]ı 

İ1

/.fuaçt*
.;:"ffi'


