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Teftiş Kurulu Başkanlığınca kadastro müdürlüklerinin teftişi sonucunda düzenlenerek
Müdürlüğümüze gönderilen teftiş raporlarından ve kadastro müdürlüklerden gelen görüş talebi
yazılarından, yapısız iken yapılı hale gelmeye ilişkin kadastro müdürlüklerince yapılan cins
değişikliği işleminde (kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı cins değişikliği işlemi hariç) ve
taşınmazın hektar bazlı kısmi kamulaştırmalarının kontrolü işlemlerine  ilişkin döner sermaye
hizmet bedeli hesaplamalarında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Uygulamada birliğin
sağlanması amacı ile aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a ekli III
Sayılı Tarife Cetveli hükümlerince yapısız iken yapılı hale gelmeye ilişkin cins değişikliği
işleminde taşınmazın yüzölçümü 3000 'den büyük ise, taşınmazın 3000 m² 'sinin üzerindekim²
yüzölçümü miktarının  yılı içerisinde uygulanmakta olan TL. bedel veya fiyat / 1000 ,  ile çarpımım²

 elde edilecek TL. bedelin bir önceki satırındaki bedele eklenmesinden sonra yöreselsonucu
katsayıyla çarpma işlemine tabi tutulacaktır.

Yüzölçümü 500.000  büyük parsellerin aplikasyon işleminde de benzer şekilde orantı'denm²
yoluyla elde edilecek TL. bedelin bir önceki satırındaki bedele eklenmesinden sonra yöresel
katsayıyla çarpma işlemine tabi tutulacaktır.

Ayrıca; kadastro müdürlüklerinden gelen görüş talebi yazılarından, hektar bazlı
kamulaştırma haritalarının kontrolü işlemlerinde yüzölçümü büyük olan parsellerin bir bölümü
kamulaştırıldığında, döner sermaye kontrollük hizmet bedelinin parselin tümü üzerinden
hesaplanması halinde yükleniciler tarafından ödenecek ücretin yüksek olduğu iddiasında
bulundukları belirtilerek yapılacak işlemin soru konusu edildiği anlaşılmaktadır.

Hektar bazlı kamulaştırma haritalarının kontrolü işlemlerine ilişkin döner sermaye hizmet
bedeli hesaplamaları III Sayılı Tarife Cetvelinin 3.4 maddesinde düzenlenmiş olup, taşınmazın
hektar bazlı kısmi kamulaştırmalarında, "  şeklinde düzenlemeyikamulaştırılan kısım için"
içermediğinden işleme tabi parselin yüzölçümü üzerinden döner sermaye hizmet bedeli
hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, uygulamaya bu şekilde yön verilmesini ve talimatın bağlı kadastro
müdürlüklerine ivedilikle duyurulmasını rica ederim.
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