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1- BAŞVURU FlŞl

TANlMLAR
Hizmet Bedeli : Ucret çizelgesinde gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile

çarpımından elde edilen bedeldir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 7 500.000 -TL d_en aşağı olamaz.

lmar parseli

SADECE TAPU SiCiL MUDURLÜKLERINE YAP|LAN TALEPLER iÇiNDiR.

Başvuru Fişi Satış Bedeli = 15.000.000.- TL x Yöresel Katsayı'dır_

2- KADASTRO DEGiSiKLiK isı_rııı_rRi

: Kadastro öncesinde veya kadastro sonrasında imar mevzuatına
göre teşekküLetmiş parseldlr,

APLiKASYON
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- 500000 m2

40 000.000.- TL
56.000.0O0.- TL

1 15.000.000.- TL
,145.000.000.- TL
200.000.000.- TL
260.000.000.- TL
320.000.000 - TL
380.000.000.- TL
438.000 000 - TL

** 500.000 m2'den büyük arazilerde, her 100.000 m2 için 31.000 000.-TL ücret
edilecektir.
*" Belediye ve mücavir alan
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 hesap|anan hizmet bedelinin % si tahsi| edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet edelinin % ü tahsiI edilir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 7.500.000.-TL den aşağı olamaz)



B) CiNS DEĞiŞiKLiĞi 
l

Yapısız iken vapılı hale qelme işlemlerinde :

1 - 1000 m2 -------- -----60.000.000.-TL
1001 - 3000 m2 B5.000.000.-TL
3001 m2 den sonra her 1000 m2 için -7.500.000.-TL
ilave edilir.

*- 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 % si tahsil edilir.
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsii edilir.
** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes vb) yapılan cins değişikliğinde alınacak
hizmet bedeli 203.000.000.-TL yi geçemez.
** Aynü yap| üzerinde kat i|avesi suretiyle_yapılacak cins değişikliği işleminde maktu
29.000.000.-TL ücret alınır.
** Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parselleidÖ binaların bir kısmı,için cins değiŞikliği
talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binaların arsa payına göre
hesap edilen ücret alınır.
** Parsel üzerinde birden-fazta biha Varsa,-fazla olan her yapı için ayrıca 15.0O0.0OO.-TL
ilave ücret alınır. 

I

Yapılıikenyapısızhalegelrneişlemlerind.e.:.
Yüzölçümü vg_yöresel katsayıya bak(rnaksızın |ı9r parsel içil ":.--_- ,_ 

----- 15.000 000.-TL

C) BlRLEŞTIBVE

.i---.--.._._. .___,.. ** n = Birleşen Parsel Sayısı

lD) IRTiFAK HAKK| TESıSI 
I

1t^_ ^^_^^l :^;_ .! 1^ 
^nn 

n^^ -rl
l İtt yalŞÇl |vı|l ----------- -----------=:,_:_-_,a

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

(Bu bedel hiçbir şekilde 7.500.000.-TL den aşağı olamaz)
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Yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için-------- 15.000.000.-TL

E) |RTIFAK HAKKI TERKiN|

Her parsel için ----- 15.000.000.-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 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 7 500.OOO-TL den aşağı olamaz)

F) PARSELiN YERiNDE GÖSTERiLMESi

3- KONTROLLUK H|ZMETLER|

A) ÖZEL SETT9T._^TARAFINDAN YAPIÜN" "TESC|LE KONU HARİTA VE
PLANLARIN KONTROLU" ,l 

.:
'--]].:---------% 5'i

B) BELEDIYELE8 ilr xn,ıııu MıJRuM V.E KURULUŞLARIN|N KENDİ ELEMANLARI
TARAFINDAN YAP|LAN TESCILE KONU HARİTA VE PLANLARIN KONTROLU

Her hektar için maktu

c) Şeritvari haritalar
Her Km. için maktu --,--- 15.000.000.-TL

d) Diğer tescile konu harita ve planlar
Her hektar için maktu 15.000.000 -TL

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

Km.yi
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4- ST/STK HARiTA Ve KADASTRO PAFTA KOPYALAR|

10.000.000.-TL
12.500.000.-TL

66.000.000.-TL
73.000.000.-TL

70x1 00
12.000.000.-TL
18.000,000.-TL

88.000.000 -TL
92.500.000.-TL

5- üıxr NiRENG| siSTEMiNDE KooRDiNAT DEĞERLER|

TUTGA Noktası
Ana Nirengi
Ara Nirengi Noktası (Dördüncü
derece/dizilfotogrametrik nirengi noktası)_ _ ---:.,,, -----
Nivelman Noktası (RS)
"(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileİi dahildir)
Pafta Köşe Koordinatı
Poligon Koordinatı (y,x)

52.000.000.-TL
16.000.000 -TL

8.800.000 -TL
B 800 000.-TL

180.000 -',TUNokta
135.000.- TUNokta

90.000.- TL/Nokta

1.800.000 - TUSayfa

900.000.- TUSayfa
900.000.- TL/Sayfa

900.000.- TUSayfa

*" Dairede fotokopi veya ozalit çekme imkanı bulunmadığı takdirde, masrafları ilgilisince
karşılanmak suretiyle Daire dışında yaptırılır ve yukarıdaki ücretin o/o7O'i alınır.
** Teknik belge örnekleri kesinlikle ilgisiz kişilere veri|emez.
"* Kadastral haritalarla teknik belge örneklerinin "Çoğaltma işleminden dolayı meydana
gelebilecek ölçek deformasyonundan kurumumuz sorumlu değildir." Ve "Bu örnek
tarih ve .. sayılı talebe istinaden verilmiştir. ÇOĞALTILAMAZ, DEVREDILEMEZ ve
HER HAKKI SAKL|DlR." İbareleri haritaların ve teknik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak
veya kaşe vurularak Kadastro Müdürü tarafından imzalanacaktır.

- "i.l: 
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7- FiLM ALTı_ıcır-ıon öı_çrrc oEĞişrlnıvır 
I

1/1 000 ölçeğinden
1/1 0O0 ölçeğinden
1/500 ölçeğinden
1/5000 ölçeğinden
1l20OO ölçeğinden

1/5000 ölçeğine
112000 ölçeğıne
1/1 000 ölçeğine
1l250O ölçeğine
1/1 000 ö|çeğine

50x70
13.000 000.-
32.500.000,-
32.500 000.-

132 000 000.-
132 000 000 -

70x1 00
16.000.000.-
66,000.000 -

66.000.000 -
242.o0o.0oo.-
242 000 000.-

B- BANYO BASK| lŞLERl

llŞLERl :

o (^n 
^n^ 

-rl

A) UçUŞU BAŞKA BİR KURUI

1 rulo 76 m. Siyah-beyaz filmin
banyosu
Hava fotoğrafı kart baskı Qax2ğ .

Dia pozitif film baskı 
,

B) MEVCUT FİLMLERDEN BA

Hava fotoğrafı kartı Ç4x24}
Hava fotoğrafı büyütrne (30x30)
Hava fotoğrafı büyütme (5Ox50)
Hava fotoğrafı büyütme (100x100)

NOT : ' Talep hatinde mbnoSXop
gönderilmesi halinde gönderme gid

/l TARAF|NDl N YAPILAN BANYO BASK

A^

7.500 000.-TL
15,000.000.,TL

SKi VEBüYüTME işı-rni :

:--- 7.500.000::TL" "------:j:::------------ -------:: _ _

ıik hava _fotoğrafları ile nirengi değerlerinin posta ile
erleri aynca fiyöta ek|enecektir.

9- BAKANLIKLAR ARASı HARiTA İŞLERiNi KooRDlNASyoN ve
PLANLAMA KURULU 20io2Yll| FiYATLAR! iı-E yRpıı-nBiLECEK |ŞLER

Her türlü ölçekte, sayısal ve fotoğiafik (ort9fotÖ) yöntemle kıymetlendirme.
Blok 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 f]lm,
banyo maIzemesi, akaryakıt giderleri, sigorta bedelinin talep sahibi tarafından
karşılanması durumunda, bu fiyatlardan, temin edilen malzeme karşılığı ibraz edilen
fatura miktarı düşülür.
Fotoğrametrik nirengi delgi, ölçme ve dengelemesi.

,fuft!:,Q{fu



10-JEoDEZlK ALETLERlN

Bakım-Onarlm, Fotomozaik

BAK|M Ve oNARlMl iLE

yaplml

FoToMoZAiK YAPIM| 
l

özel hesaplamaya tabidir.

,r- r=

Eski bir üçüncü derece nirengi noktasının yeni ölçülerle serbest ağ dengelemesi
7 (^^ nn^ -rı

VE uyutllou-|u^ Lg.

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay
Konumunun hesaplanması ---------11.000.000.-TL

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey
Konumunun hesaplanması 7.500 000.-TL

Bir nokta dengelemesi hesabı (y,x) ---_.____---..------ ----.. -.- 7,500.000.JL

GPS ile yapılan ölçü|erin hesabı veya kontrolü ---_---- 18.000.000 -TUNokta
NOT : Talep halinde, monoskopik hava fotoğrafı ile-'nirengi, değerlerinin postayla
gönderi l mesi hal i nde,. gönderme g iderlgri ay.1ı ca fi yata eklenecekti !,.

A) AUTowıN,orn KULLANtIARAK._ _

Piksel Bovütu (Mikron) 'ciNsi 
_.

7--- 14
21
2&

- :,.

l.
-1'4

21
28

,Siy3h-Beyaz
Siyah-Beyaz
Siyah-Beyaz
'Siyah-Beyaz

Renkli
Renk|i -..

Renkli
Renkli

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

Renkli
Renkli
Renkli
Renkli

mm.lik DAT teyp üzerine yüklenecektir.
j.

41 500.000._TL
29.000.000_-TL
20.000,000 -TL
13 000 000 -TL
72.000.000 -TL
40.000.000 -TL
30.000.0o0.-TL
18.000 000.-TL

36.000.000.-TL
25.000.000.-TL
18.000.000 -TL
11.500_000.-TL
61.000.000.-TL
35 000 000.-TL
28.000.000.-TL
16 0L]0.00o.-J+---

rafından

B) AUTOWINDER KULLAN ILMADAN
PikseI Bovutu (Mikron) CİNS|

7
14
21
28
7
14
21
28

Not : Bilgiler
karşılanacaktır.

M
Saİ^
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13- TAPU ARŞ|V

- T.C. Universiteleri mensupları ile T.C. Universitelerinde doktora ve master yapan
Türk ve yabancı uyrukIu kişilere verilecek fotokopilerin her sayfası------------27 0.000.-TL

-Postayla yapılan istekierde posta masrafları ilgilisince ödenir.

- Arazi top|ulaştırma haritaları,
- Kamulaştırma planlarının hazırlanması,
- Ayırma, birleştirrne ve mahkeme haritaları,
- Halihazır harita işleri,
- Plankote işleri.

(T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühendisleri_ Odasınca yılı içerisinde yayınlanan
"Mühendislik hizmetleri en az ücret tarifesi ve bu tarifenin Öki katsayılal' esas alınarak,
hesaplanacak iş bedellerin e ok 5 işletme masrafi, a/o 2O kar eklenir.)

14- lMAR PLANI UYGULAMALARI

15- ÖNCEL|KLi KADASTRO

tespit edilir,)

- Öncelikli Kadastro.:_ ------- '-----::-_]ı-__---_-,-------------- öze| hesqplamaya İabidir.

(Öncelikli Kadastro ve imar planı Üygql?malaı:ı işleı1!"!ı fiyatları, yılı içerisinde yaVınlanması
geciktiğinde geçmiş qQn9.Tin fiyatları lle -her-,yıI dQlĞmler* halinde- Resmi Gazete'de
yayınlanan Bayınd[ı:l1k ve lskan Bakan{ığı teb_liğinde yer alan,ilgili artış oranı uygulanarak

NOT :Yukarıdaki fiyata posta*'gidgri dahil değildir.
_:

16- İHAI_E ŞARTNAMESI

- Başka kurum|ar için açıiacak Tapu ve Kadastro mesleği ile ilgili kurslar
(Bir hafta süreli)(Yemek+Konak|ama) 60.000.000.-TL

- Bilgisayar kursu
(Kurum dışı) (Bir hafta süreli) 33.000.000.-TL
k

- yabancı dil kursu
(Kurum dışı) (Bir hafta süreli) ----:-------- -,---;.tı**-/-"--,?P 09Y00.-TL

,t',,,:-1'ü ,,^>""

)' \': f',/ffiA-"

17- KURS HIZMETLER|



- Her türlü haritanın (STH,STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya
mevcut dökümanlardan sayısallaştırma sonucu (Raster, Vektör) elde edilen sayısal
değerlerin bedeli.-*- 115.000.000.-TL

- Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bölünmesi veya pafta açımı.
(Birim bir pafta veya çalışma saati olabilir)
Bir saati 11.000.000.-TL

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

Bir saati ----------11.000.000.-TL

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

Bir saati ____-";_.=-<;_=:----:::::-:---_==::i]]-_i:_-- 11.000.000.-TL
,"'

Hat bilgileri girilerek haritaların bilgisayarda
yaratı|ması. .,:,;'

olu§turulması Ve , Çlzlm Kutuklerlnln

-TL..,,

'\-.. 
. -'t.

Her türJiiölçü, hesbpt.çizimin aı
5.500.000.-TL\.:rt.

-.-.-.
-Grafik haritacılık program|arı uretimİ.- --,.1
Takdir 363.000.000.-TL

Düşev tarayıcı|arla pafta tarama ve bilqisavarda savısallaştırma
- 175 Mikron ve daha az kalınlıktaki kağıt, karton, şeffaf harita altlıklarının scanner'da

taranması
Bir adet pafta ---
- Raster verilerden vektörel
Bir saati

verilerin elde edilmesi
--- 7.500.000.-TL

18.000.000.-TL

.".. 1l=:::-l}+.1
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,:iş{:'1 

.,|;.,,
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Faks çekimi ücreti 2.000.000.-TL

NOT:
1- 23.02.1993 tarih,1993t2 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 ilgiIi protokol hükümleri
uygulanır.

2- Fiyatlara K.D.V. dahildir.

i,

\.-

19- FAKS cEKlMı


