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KURULU,NUN 1 B/1212008 TAR

sADEcE TAPU siciı ıvıÜoÜnı-Ürı_eniııDE YAPıLAN TALEPLER içiı,ıoin.
A-Başvuru Fişi Satış Bedeli= 50.00. TL. x Yöresel katsayıdır.
B_Zayiinden, suret olarak verilen Tapu Senetleri için Tapu Senedi başına:5.00.Tl(Yöresel
Katsayıya bakılmaksızın, maktu)

Hizmet Bedeli :Ücret çizelgesinde gösterilen miktarın, yöresğzkatsayı\e çarpımından
elde edilen bedeldir.
Bu bedel hiçbir şekilde (32,00TL. den

İmar Parseli :Kadastro öncesinde veya kadastro sonr/sındf in|ar metzuatına göre
teşekkül etmiş parseldir.

2_KADASTRo DEGıŞ|KLıK ıŞLEMLERı

olamaz.)

n 74,00.TL. ücret ilave edilecektir.
r parsellerinde hesaplanan hizmet

r uygulaması yapılmamış kadastro
% si tahsil edilir.

kala)ı-kadastro parsellerinden imar parseli için

32,00.TL. den aşağı olamaz)

şında kalan i

92,00.TL.

22,0o.rL

A)APLiKAsYoN

ir ala

i hiçbir

n

dışı

.000 m2'd

ılı hale qetirme i

1i- 1000 m2 "/.. 150,00.TL.
1 001l- 3000 fifl 212,00.TL.
3001 m2dgı{sonra her 1000 m2 için .. .. 17,00.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
arselJerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin % si tahsil edilir.
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, ** Belediye ve mücavir alan dışında kalan Kadastro parse|lerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir,

** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes v.b.) yapılan cins değişikliğinde alınacak
hizmet bedeli 561,00.TL. yi geçemez.

** Aynı yap| üzerinde kat ilavesi suretiyle yapıiacak cins değişlkliğl işleminde maktu
79,00.TL. ücret alınır.

** Birden iazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu 37,00. TL. ücret alınır.
"* Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği

talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binaların na göre hesap
edilen ücret alınır.

** Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı
ücret alınır.

** Yaygın Kat Mülkiyeti uygulanmadığı halierde aynı parsel
ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her
74,00.TL, ek ücret alınır.

2- Yapılı iken yapısız hale gelme işlemlerinde;

Yüzölçümü ve yöresel katsayıya bakmaksızın

C) BİRLEŞTİRME

rsel Sayısı

74,00.TL.
imar parsellerinde hesaplanan

hizmet
Ian imar uygulaması yapılmamış kadastro

parsel eliri hsil edilir.
kalan kadastro parsellerinde imar parseli için

hesaplanan h

lde 32,00.TL. den aşağı olamaz.)

7,00.TL. ilave

k zamanlarda

= Birleşe
Yüz ölçümü ve yöresel

D) ıRTlFAK

vir a|lan ibinde

ir Qlaİ dış
% ü taisil

l hiçbir

dışında
parsel için....

RlLMEsı, ADA/PARSEL , ADRES ıLE KUYU, DıREK VB. GıB
RSEL İÇERİSlNDE KALDİGlNİN TESPlTİ

için yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu ......32,00. TL.
lkiyetli taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespitinde maktu 37,00. TL ücret

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden
çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel/bağımsız bölüm başına 12,00
TL. Ücret alınır,
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3) KoNTRoLL KH ETLE

*Özel sektör veya Kamu kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük
hizmet bedeli 68,00. TL den az alamaz,
A) PARSELASYON PLANLARİN|N KONTROLÜ

1 - 100.000 m2. 236,00.TL.iHa.
,100.001 - 500.000 m2,.. .,,...200,00.TL./H
500.001 - 1 .000.000 m2. '167,00.

1 .000.000 - 1.500.000 m2. ..102,00.
,1 .500.001 - ve yukarısı... 25,00

* Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı : Kontrole Esas Y
dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, b

ise, önceki
çümü farkı

bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulu kademeli
olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel izmet bedeli
hesaplanır.
* Bu kontrollük işlemi; dağıtıma tabi tutulma ucu oluşan
,lanların kontrolünü kapsar.

Örnek 1-: Kontrole esas miktar
,l0 X 236,00, TL.
40 X 200,00. TL.

5,25 X 167,00. TL.

55,25 H
örnek 2- :

yrı veya bir kaçının birlikte yapılmış

AY\RMA (iFRAz), (BIRLEşTİRME-
A ALAN DAHIL], YoLDAN IHDAS
HAR|T,

B):

1- 3000 m2..
3001 - 50
5001 _ 10
10 001 _
100 00,t

PARSELLER1NDE YAPILAN; AY\RMA (iFRAz), (BıRLEŞilİRME-
) YoLA TERK IPARK,YEŞIL ALAN DAHıL], YoLDAN IHDAS VE

'A HARITALARI KaNTRaLÜ
1-200POF2 .68,00.TL. 11-20 000 m2
2a 001lA00 000 m2... 8,00.TL. /Ha
100 001 - ve yukarısı m2 6,00.TL. /Ha
*İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise, ikiden fazla her
çizelgeden hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel kat sayı ile
kısmı için geçerlidir.

75,00.TL ./ 1- 3000 m2
14,00.TL.i 1000 m2
13,00.TL./ 1000 m2
25,00.TL iHa
'12,00.TL. /Ha

bir parsel için 16,00.TL
çarpılır, Bu hüküm 3-B2

,/ ,?,.z -ü/.-7--ı*
," -,/,/./1bf/-1/",{

ayI

ulanır.1,at list

P,

a05 X 236,00
GışıKLıK

altındaıB,1 ve
linde/asdğıda

1-)ouUŞIvlUŞ

ve yukarısı

)KADAS
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" 3.-A ve B maddelerinde
yöresel katsayıyla çarpımı
hesaplanır.

c) _ KAMU KURUM
PLANLAR|N KONTROLÜ

Toplulaştırma harita
bedelinin 0.25 idir.

D)ş

Her km.

Şeritvari

*Şe
hizmet
** Özel
bedeli

edildiğinin
ücretitahsi

kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın
ile, diğer dilimlerde kalıyor ise parselasyon planlarındaki örnek gibi

VE KURULUŞLARİ TARAFİNDAN YAPTİRİLAN HARİTA VE

c1-) KAMU KURıJM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN ÖzEL 9EKTÖRE iuarc
SURETıYLE YAPTIRİLAN HARİTA VE PLANLAR|N KONTROLÜ

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki kontrollük 0.50 sidir.
01.01 ,2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen 2 listesi geçmiş

işlere uygulanamayacağından ve Yönetim Kurulunun 12.05,2004
maddesinde 01.01 .2004 tarihinden önce Belediyeler ve Kamu Ku
özel sektöre ihale edilen işlerde Döner Sermaye İşletmesi Yönetim
1 nolu karının (%s'llk kontrollük ücretinin) uygulanması
31.12,2003 tarih itibari ile ihale bedelinin ödenmiş
fiyat üzerinden %5 kontrollük ücreti alınacaktır.

c2-) BELEDivetrn itr xarıııu KURUM
TARAFİNDAN YAPILAN HAR|TA V

kontrollük hizmet bedeli
Kamu Kuruluşuna ait olması

/am

dal

kararının 1.

tarafından
,2001tarih ve
verildiğinden

acak

ın mülkiyeti
0.20 sidir.

aki kontrollük

(3

3-

lıu ,(3

150,00. TL. /km.
leri... ...33,00. TL. /km,

'alınır. Km. aşan kısımların kontrollük
uil el ikkate alınmaz.
mu uşları ndan yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet

Sermaye KONTROLLÜK HiZMET bedelinin tahsil
tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ

ında, daha önce DENGELEME HESAP KONTROLÜ için Döner
i ödendiğinin, iigilisi tarafından belgelendirilmesi halinde, bu miktar,
KONTROLLÜK HİZMETLERİ bölümünden hesaplanan toplam miktardan

s

aritala(da yer

ı proje kap

Müdürlüğü

ARİTA VE KADASTRO

50X70

PAFTA KOPYALAR|

Mat Kopya
Şeffaf Kopya
Saydam PVC
Bazlı

2,1,00.TL.
28,00.TL.

124,00,TL,
137,00.TL,

70 X 100

28,00.TL.
35,00.TL.

156,00.TL.
174',00.TL.

yılı fiya

m ve- Kurulu

lunıtasıriı kar
, ilgiIi kur|umca

ilgilil4şı

rita bilğ ve

ince Dö

l

rbi
.Yö
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Nivelman Noktası (RS)

Nirengi ve Nivelman Kanavaları Mat Ozalit Kopyas
*(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dahildir.)
Doligon Koordinatı (x, y) .

1 - 500 nokta için

501_1
1001 _

ekometrik
Aplikasyon K
Ebatlı kroki

öıçu 6,00.TL. /Sayfa
5,00.TL. /Sayfa
5,00.TL. /Sayfa
5,00.TL. /Sayfa

karşılan
veya ozalit çekme imkanı bulunmadığı takdirde, masrafları ilgilisince
dışında yaptırılır ve yukarıdaki ücretin o/o70' i alınır.

rnekleri kesinlikle ilgisiz kişilere verilemez.

haritalarla teknik belge örnek|erinin "çoğaltma işlemlerinden dolayı meydana
gelece deformasyonundan kurumumuz sorumlu değildir." ve "Bu örnek ,......tarih ve

ılı talebe istinaden verilmiştir. çOĞALTıLAMAZ, DEVRED|LEMEZ ve HER HAKKı
SAKLİDlR." İbareleri haritaların ve teknik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak veya kaşe vurularak
kadastro Müdürü tarafından imzalanacaktır.

**
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8) DENGELEME HESAPLARı

A) Serbest ağ de
olmaksızın)... ..

B) Nirengi Hesap

Ağda yeni §irıt
Konu

Ağd nerek düşey
.,,,..17,00.TL.

}GPs İ Sıklaştırılması Hesabı

Değeri (sağa - yukarı) nokta başına;

: 68,00,TL. /adet
: 16,00.TL. /adet
: 10,00.TL, /adet

iyle Yapılan Nokta Sıklaştırılmast Hesap Kontrollü :

Kapsamında Yeni Koordinat Değeri (sağa - yukarı) nokta başına ;

K

Proje

Ana

Ana Nirengi Noktası
Diğer Nirengi Noktaları
Poligon Noktaları
yükseklik Hesabı

: 48,00.TL. /adet
: 13,00.TL. /adet
: 5,00.TL. /adet
: 13,00.TL. /adet

ile

ıY

7) BAKANLıKLAR ARASı HARİTA işı_rniruiıı rcoonDİNASYoN VE
PLANLAMA KURULU 2009 YıLı FİYATLARı iı_e yeplLABİLEcEK işı_en

-- Jeodezik çalışmalar,

-- Her türlü ölçekte, sayısal kıymetlendirme, ortofoto üretimi,

-- Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca her türlü ölçekte hava

-- Hava fotoğraflarının taranması, siyah/beyaz banyo ve baskı işleri.

-- Fotogrametrik nirengi, ölçme ve dengelenmesi.

yeni bir ni
umunun

lim dönıı6üm

Nirenğj,No
r Nir6ngi N

Noktaları

i Koordin



Kadastro Müdürlüklerince Döner Sermaye KONTROLLÜK HİZMET bedelinin tahsil
edildiğinin belirtilmesi halinde, TKGMiBölge tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ
ücreti tahsil ed ilmeyecektir.

Aynı proje kapsamında, daha önce DENGELEME HESAP KONTROLÜ için Döner
Sermaye Hizmet bedeli ödendiğinin, ilgilisi tarafından belgelendirilmesi halinde, bu miktar,
Kadastro Müdürlüğünce KONTROLLÜK HİZMETLERİ bolumunden hesaplaryın_toplam miktardan
düşülecektir.

- T.C. Üniversiteleri mensupları ile T.C.
yabancı uyruklu kişilere verilecek fotokopilerin

- Posta ile yapılan isteklerd

öı.ıceı_ix

- Oncelikli

(önce
geciktiği
Bayınd

, 1) ıHALE

- ihale şa

(NOT: Y osta ücreti dahil değildir.)

pan Türk ve

Özel hesaplamaya tabidir.

tları, yılı içerisinde yayınlanması
linde Resmi Gazete' de yayınlanan

oranı uygulanarak tespit edilir,)

190,00.TL.

9) TAPU ARşıV

rı işlerinin

ığı telık vellskcn

rıdaki fiyata

- Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde kurulu kalibrasyon Merkezinde özel
sektöre Döner Sermaye bedeli karşı|ığında hizmet bedeli...........85,00, TL

FERİT İŞ VE |ŞLEMLER



- Her türlü haritanın (STH,ORTOFOTO, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri
veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (Raster, Vektör) elde edilen sayısal
değerlerin bedeli. ,241,00.TL.

rma

r.)

leri son

çekimi üc

15) MERKEZ MERA YONETİM KURULUNCA BELİRLENEN UCRETLER ESAS
ALıNARAK MERA KoMısYoNLARlNcA irıaı_e YoLUYLA özEL SEKTÖRDEN

SATıN rALıNMAK SUB,EİIYLE YAPTıRıl..MAsı DURUMUNDA,

- Elektronik takeometre/totalstation kiralanması. (Standart ekipmanı ile birlikte ve Sigorta
(All Risk) işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle)

Bir günlüğü... ...

- Her türlü ölçü, hesap, çizim araştırılması, kontro
Bir saati.

Düşey tarayıcılarla pafta tarama ve bilgisa

- Kurum Arşivinde mevcut 17>54vliKon ve
1 Adet paftanın taranara
1 Adet Paftanın

eki bilgilerle,
tarama ücreti ılan işlerde 1 Adet
paftanın tar

atzenj
unda kadastro Müdürlüklerince

5,00._TL

14) FAKS

(Sayfa başına). ..7,00.TL.



1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak yüklenicisinden harita yapım ihale bedelinin
7o5'inin,

2- Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bedeli olarak
bede|inin 7o10' unun alınmasına,

aplikasyon

A) Söz konusu işler için mera komisyonlarınca idaremizden hi t talep edilmesi
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için 49,00 YTL./Ha
2- Aplikasyon yapımı için 51,00 YTL./Ha

Mera Komisyonlarınca bizzat kendileri tarafınd aplikasyon
işlerinin kontrol ve kabul sorumluluğu için;

B) 15.08.2008 tarihi itibariyle geçeriidir.

1- Aplikasyon işlerinde kontrol ve kabul so
2- Harita yapım işlemlerinde bedel

ASKERı

YTL./Ha.
YTL./Ha.

N
ııı

miul/ğ\ı bede

16_ KADASTRo MÜ
GUVENL|K BoLGES| ıç

(Yöresel Katsayı

RLÜKL
DE XALıP

ünebakllmaks
. r t r ! , !h . t r .. | ! t ! i l r .

1- 23.0trj993
amu Kuru

bedellerini

e eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer
rulu§ları ile Tap/ı ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner

ile ilgi,li olarak pry'tokol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet
sı\ıda ve öğdnmesinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

ail ile Ta
i olarak p


