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DAĞITIM YERLERİNE
15.07.2018 tarihli ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487'nci maddesinin
beşinci fıkrası; "...Döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır." hükmüne amirdir.
Bu kapsamda, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Tarife Cetvelindeki
döner sermaye hizmet bedelleri 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında
arttırılarak yazımız ekinde gönderilmiş olup, ayrıca Müdürlüğümüz web sayfasında da
yayınlanmıştır. 01/01/2020 tarihinden itibaren döner sermaye hizmet bedellerinin ekte sunulan
cetvel üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
Tapu müdürlüklerince, 2019 yılı içerisinde döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilip,
herhangi bir nedenle sonuçlandırılamayan işlemlerle ilgili olarak, ilgilinin 31.01.2020 tarihine
kadar müracaat etmesi halinde döner sermaye hizmet bedeli farkı tahsil edilmeden, bu tarihten
sonra müracaat etmesi halinde ise döner sermaye hizmet bedeli farkı tahsil edilerek işlem
sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca, kadastro müdürlüklerince yapılacak talebe bağlı işlemler ve kontrollük
hizmetleri kapsamında, döner sermaye hizmet bedeli tahsil edildikten sonra, kontrol süreci
devam ederken tespit edilen hata ve eksikliklerin ilgili yükleniciye bildirilmesi üzerine
yüklenici tarafından eksikliklerin tamamlanması aşamasında kontrollük hizmet bedelinin 2020
yılı tarife cetveli fiyat güncellemesinden kaynaklı değişmesi durumunda herhangi bir ücret
farkı tahsil edilmeksizin işlem tamamlanacaktır. Bilgi edinilmesini ve ivedilikle bağlı
müdürlüklere bildirilmesini rica ederim.
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