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1- BAŞVuRU FıŞı 
|

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPİİ-AN TALEPLER iÇiNDiR.

Başvuru Fişi Satış Bedeli = 8.000.000.- TL x Yöresel Katsayı'dır.

2- KADASTRO DEĞisi xı-İrc İsı-rıııı-rni

TANıMLAR
Hizmet Bedeli : Ücret çizelgesinde göste

çarpımından elde edilen t

(Bu bedel hiçbir şekilde=4ıO0!
,"''

lmar parseli

].000.-TL den aşağı olamaz.:i-.:_=---_=-=-:-.

-------,-.::-.=--

ırilen miktarın, yöresel katsayı ile
,edeldir.

imar mevzuatına

-rŞ-ri-.->_-__._

24-000.000._ TL
32.000.000.- TL
64.000.000.- TL
81.000.000.- TL

113.000.000.- TL
145.000.000.- TL
178.000.000.- TL
210.000.000.- TL
243.000_000.- TL

** 500.000 m2'den büyük arazilerde, her 100.000 m2 için 16.000.000.-TL ücret ilave
edilecektir.
** D)^l^li.,^ .,^ 

- 
ji^^.,i_ 

^ı^_ :^:^-J^ .,^.,^ .J.^,^.{^ l.^l^^ ;*^. ^^-^^ıl^-;^l^ l^^^^^ı^^^^** Belediye ve mücavir alan içinde
hizmet bedeli aynen uygulanır.

veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan

** Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin % sitahsil edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli
hesaplanan hizmet edelinin % ü tahsil edilir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 4.000.000.-TL den aşağı olamaz)



B) CıNS DEĞıŞıKLıĞi

Yapısız iken vapılı hale gelme işlemlerinde :

1 - 1000 m2 32.000.000.-TL
1001 - 3000 m2 ------- -48.000.000.-TL
3001 m2 den sonra her 1000 m2 için
ilave edilir.

--4.000.000.-TL

** 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 hesapianan hizmet bedelinin % sitahsi] edilir.
'r* Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.
** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes vb) yapılan cins değişikliğinde alınacak
hizmet bedeli 1 13.000.000.-TL yi geçemez.
"* Aynı yapı üzerinde kat ilavesi s_gr.etŞ-le__yap{gsL cins değişikliği işleminde maktu
16.0O0.000.-TL ücretalınır. <_ "' -.==-.===-.-.::---=
"* Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığİ}a5ellerde binalarrn b(_!smı için cihs teğı-şltllgi
taiep edilmesi halinde sadece cins değişlklğLlqlepJlı_{e bülunan binalatrın-arsa-pay,!]agQ!9
hesap edilen ücret alınır. -----;
** parsel üzerinde birde Jçı!€ynca 8. 000. 000.-TL
ilave ücret a]ınır.

C) BİRLEŞTİRME*-

n-1) x 8.000.000.-TL
** n = Birleşen Parsel Sayısı

D) ıRTIşAK HAKKıTr§isi

** Belediye ve mücavir alan içinde veya dğnda kalan imar parsellerinde hesaplanan
hizmet bedeli aynen uygulanır.
*" Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parselierinde, imar parseli için hesaplanan bedelin % si tahsil edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 4.000.000.-TL den aşağı olamaz)



E) |RT|FAK HAKKı TERK|Nİ

Yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için--*--- 8.000.000.-TL

F) PARSELiN YERİNDE GÖSTERİLMES|

Her parsel için ----
*" 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 bedelin % si tahsil edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

3- KONTROLLUK H . 
->:-- --\ ,-\ 

_

-E--+<ONU HARı*TA VE
,. !.,

A) ÖZEL SEI«OR TA
PLANLARıN K

İhale ve sözleşmede belj :'':-------O/o §'İ

B )..6E L E D İ 
y Eı.En=jr rreAfvttl{,{uRuM]tE_K U R U L U Ş [ARl NlN KE N D İ E L E MA N LA R ı

,..,T.ARA 
F l N DAN +APILAN TESC ı L E Ko N U H-nn iş+ VE P LANMR ı N Ko NTRO L U'-.---__ ==---===--ı-*---a'.' ,!\\->- 

-1|;erk_:Yotdİİ--iTidasJ<ontrgJu_-*__.,,----:,:<:'-
fr*İ pa rrel içi n mal<iü---=

/.-------------\=_)___ -"-.._t_.. 
//ı///' /7b) İharıygulamalai}-.-._., 

-\-,=-"j 
,.,

+=ü€r;,,elİİaİİçin mak1, ------:=*t-- ---- - - r4- - 8.000.o00.-TL
->.-- .'/,/>-____ /-. 

-_-.-__,/c) Şeritvari haritalar
Her Km. için maktu

d) Diğer tescile konu harita ve planlar

-- 8.000.000.-TL

Her hektar için maktu 8.000.000.-TL

hektar ve Km.yi** Hektar ve Km.ye bağlı olarak hesaplanan kontrol
aşan kısımların ücreti orantı yoluyla hesaplanır.

hizmet bedellerinde,

I APı LAN
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4- ST/STK HAR|TA ve ı(ADASTRO PAFTA KOPYALAR|

50x70
5.400.000.-TL
7.000.000.-TL

36.800.000.-TL
40.600.000.-TL

70x100
6.700.000.-TL
10,000.000.-TL

49.000.000.-TL
51.500.000.-TL

5- üı-xr NiRENGi slSTEMiNDE KooRDlNAT DEĞERLER|

Ana Nirengi
Ara Nirengi Noktası (Dördüncü
d e rece/d i zilfotog ra m etri k n i re n g i nokt4s$-r-=ş;;:!:J- -ı

29.000.000.-TL
9.000.000.-TL

4.500.000.-TL
4.500.000.-TLNivelman Noktası (RS)

\ı \vi' \-.__

*(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dahitdir)

1.000.000.-TL

\\_
1-500 nokta için '--.

501-1000 nokta
2la

Poligon Koordinatı (y,x)

1001- ve_-

nokta,iğin

6- TE KüJ-K-BELG E oRN E KLER]--

\\*|\ ı,:|'\_ 
,./

--------i*--rl-----.

1.000.000.- TUSayfa

500.000.- TUSayfa
500.000.- TUSayfa

500.000.- TL/Sayfa

** Dairede fotokopi veya ozalit çekme imkanı bulunmadığı takdirde, masrafları ilgilisince
karşılanrnak suretiyle Daire dışında yaptırılır ve yukarıdaki ücretin a/o7O'i alınır.
*" Teknik belge örnekleri kesinlikle ilgisiz kişiiere 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. ÇOĞALTILAMM, DEVREDİLEMEZ ve
HER HAKKI SAKLIDlR." İbareleri harita]arın ve teknik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak
veya kaşe vuruiarak Kadastro Müdürü tarafından imzalanacaktır.

A"



7- FlLM ALTLıĞıNDA öLçEK DEĞlşTinıınr

11100O öiçeğinden
1/1000 ölçeğinden
1/500 ölçeğinden
1/5000 ölçeğinden
1l20OO ölçeğinden

1/5000 öiçeğine
112000 ölçeğine
1/1000 ölçeğine
112500 ölçeğine
1/1000 ölçeğine

50x70
7.300.000

1 8.300.000.- ---------_
1 8.300.000.- ----------
73.700.000.- ---------_
73,700.000.- -----_--_-

70x1 00
9.000.000.-

36.800.000.-
36.800.000._

134.500.000.-
134.500.000,-

TARAFıNDAN YAPıLAN BANYO BASKı işı-rni :

257.000.000.-TL
4.100.000.-TL---l}-s-ORDo+L

oönderitp5si ha

8- BANYo BASKı İŞLERİ

9- ,E

PLA
ıAfl}TA lşLEBiNi KooRDlNASyoN ve
YlLl FıYA-:IrARI iı-r ynpuıA,BıLECEK i

İer tulu ölçekte, .rr,r"İ')"-biografikdortql9tdİröntemle kıymetlendirme.
B|ok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca her türlü ölçekte siyah-beyaz hava
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 ediien
fatura miktarı düşülür.
Fotoğrametrik nirengi delgi, ölçme ve dengelemesi.

i'
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1 O-JEODEZ|K ALETLER|N BAKıM Ve oNARıMı ıLE FoToMozAiKYAPıMı

Bakım-Onartm, Fotomozaik yapımı özel hesaplamaya tabidir.

1 1- DENGELEME HESAPLAR|

Eski bir üçüncü derece nirengi noktasının yeni ölçülerle serbest ağ dengelemesi
Ve uyumsuzluk testi. 4.000.000.-TL

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay
Konumunun hesaplanması

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey
Konu mu nun hesaplanması ------

Çeşitli dilim dönüşüm hesaplamaları --------},r:_::-

000.000.-TL

1 10.000.000.-TUNoktaGPS ile yapılan ölçüleriryhe
NOT : Talep halind-6, m

12-FOTOGRAMETRıK T

) AUT

21
28 Renkli

23.000.000.-TL
16.000.000.-TL
1 1.400.000._TL
7.300.000._TL

40.000.000.-TL
22.25a.oo0.-TL
17.400.000.-TL
10.000.000.-TL

B) AUTOWİNDER KULLAN|LMADAN
Piksel Boyutu (Mikron) AlNSl

7
14
21
28
7
14
21
28

Not : Bilgiler 4
karşılanacaktır.

Siyah-Beyaz
Siyah-Beyaz
Siyah-Beyaz
Siyah-Beyaz

Renkli
Renkli
Renkli
Renkli

mm.lik DAT teyp üzerine yükienecektir. Teypler

20.000.000.-TL
,t4.100.000.-TL

10.000.000.-TL
6.400.000.-TL

34.000.000.-TL
19.600.000.-TL
15.400.000.-TL
8.900.000.-TL

kullanıcı tarafından
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- T.C. Üniversiteleri mensupları ile T.C. Üniversitelerinde doktora ve master yapan
Türk ve yabancı uyruklu kişilere veriiecek fotokopilerin her sayfası---------------150.000.-TL

-Postayla yapılan isteklerde posta masrafları ilgilisince ödenir.

13- TAPU ARS|V

- Arazi toplulaştırma haritaları,
- Kamulaştırma planlarının hazırlanması,
- Ayırma, birleştirme ve mahkeme haritaları,
- Halihazır harita işleri,
- Plankote işlerl.

içerisinde yayınlanan(T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro }ntdıendisleq_l9ç!9sınca yılı
;Mühendislik hizmetleri en az ücre(İarifesi ve bu tariİ6n'in-cti-ta §!{Ş_ elınarak,
hesaplanacak iş bedellerin e Yo 5 işletrİe-rrlasr

\

14- iMAR PLANı UYGULAMALAR|

15- ÖNCELıKLı KADAS

,::_ 
l:\-\\,!n

- indi;işrtnamesi --

=* NOT/,{u ka rı d a ki fi yata
16.000.000.-TL

16- iHALE ŞAR ESi*.--.

- Başka kurumlar için açılacak Tapu ve Kadastro mesleği ile ilgili kurslar
(Bir hafta süreli)(Yemek+Konaklama)

- Bilgisayar kursu

- yabancı dil kursu
(Kurum dışı) (Bir hafta süreli)

18.000.000.-TL

16.000.000.-TL

17- KURS HıZMETLERı



i

1s- MüNFER|T iş ve işı_rıılrn

- Hat bilgileri girilerek haritaların'-bilgisayarda olşturglması ve çizim-TÜ[,üRlcrinin--
yaratılmasl. "..__>-- 

'\ -*---.---=-._----=]:I_-=:.--=-
r):_ ^^^1i --:-J 

^ ^n^ ^n^ Yl

Her türlü haritanın (STH,STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya
mevcut dökümaniardan sayısallaştırma sonucu (Raster, Vektör) elde ediien sayısai
değerlerin bedeli.------ 64.000.000.-TL

- Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bölünmesi veya pafta açımı.
(Birim bir pafta veya çalışma saati olabilir)
Bir saati 6.000.000.-TL

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

Bir saati 6.000.000.-TL

- Poligon hesabı, yan nokta hesabı, kestirme hesabı, 3.derece ve 4.derece dengelemesi
gibi her türlü hesaplamalar. (Birim çalışma saati olabilir)

1" 

---_

Bir saati ____---*lij:ı'. 6.000.000.-TL
--,--:_-

-,\_

Takdir 202.000.000.-TL

Düşey taravıcılarla pafta tarama ve biloisavarda sayısallaştırma
- 175 Mikron ve daha az kaiınlıktaki kağıt, karton, şeffaf harita altlıklarının scanner'da

taranması
Bir adet pafta

- Raster verilerden vektörel verilerin elde ediimesi
Bir saati 4.000.000.-TL

- 10.000.000.-TL



19- FAKS ÇEKİMİ

Faks çekimi ücreti 1.000.000.-TL

1- 23.02.1993 tarih, 199312 sayılı Genelge eki Yönergenin 18. Maddesi uyarınca, diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner
sermaye hizmetleri ile ilgili olarak protokol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye
hizmet bedellerinin hesaplanmasında ve ödenmesinde ilgili protokol hükümleri
uygulanır.

2- Fiyatlara K.D.V. dahildir.
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