
                               SAYISALLAŞTIRMA  RAPORU EK-1

İli Mevki/Sokak
İlçesi Pafta No

Mahalle/Köy Ada Numaraları

Parsel Numaraları
                                             Sayısallaştırma İşlerine Ait Açıklama

                                                                  GÖREVLİLERİN
Unvanı Kad.Tek. Kad.Tek. Kontrol Me./Mühendis                   Kontrol Mühendisi
Adı Soyadı
Tarih
İmza



EK-2

SAYISALLAŞTIRMA YÜZÖLÇÜMÜ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

İLİ : İLÇESİ: KÖYÜ / MAHALLESİ :

PAFTA NO

ADA NO PARSEL NO

Yüzölçümü (m²)

Fark Yanılma Sınırı 

İrtifak Hakkı (m²)

Fark Yanılma Sınırı DüşüncelerEski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

                                                                                                                          GÖREVLİLERİN

Unvanı
                Kadastro              Kadastro            Kontrol Memuru/

                             Kontrol Mühendisi               Teknisyeni              Teknisyeni            Mühendis
Adı Soyadı
Tarih
İmza



Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

3) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci  maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine 
şahsen tebliğ edilmiş sayılır.

İtiraz

                                                                                                                            SAYISALLAŞTIRMA ASKI İLAN CETVELİ                                                                                        EK-3                     

Kadastro
Müdürü

       İrtifak hakkı (m²) DüşüncelerYüzölçümü (m²)
Parsel No

askı ilanına alındığı tasdik olunur.  ...../...../20…

Sıra No

Bu cetvelin, sayısallaştırma evraklarına uygun 
kadastro mahkemesine dava açmaları gerekir.

Sokak veya Mevki
Pafta No

Kontrol Mühendisi/

 Red/Kabul

Kontrol Memuru

SAYISALLAŞTIRMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN

SAYFA NO:İLİ: İLÇESİ:                  Mahalle/Köy .........................   KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

2) Taşınmaz malların  geometrik  durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları, Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.

Ada No

1) Bu  cetvelde  belirtilen  taşınmaz  mallar  hakkında  itirazları  olanların  ..…/….. /20...        tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde,



Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

 

Sıra No

                                                                                                                     Tapu Sicilinde gerekli düzeltme yapılmıştır. ..../..../20...        

İLÇESİ:                  Mahalle/Köy .........................   KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

  3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre ..../.../20     ila ..../.../20    tarihleri arasında yapılan 30 günlük ilan süresi içinde Kadastro Mahkemesinde dava açılmadığından;    …../…../20…          tarihinde keşinleşmiştir.

                                                                                                                            SAYISALLAŞTIRMA KESİNLEŞME CETVELİ                                                                                        EK-4             

DÜŞÜNCELER
       İrtifak hakkı (m²)

Sokak veya Mevki
Pafta No Yüzölçümü (m²)

SAYISALLAŞTIRMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN

SAYFA NO:İLİ:

 Tapu Sicil Müdürü     Onay

Kadastro Müdürü      Onay

Ada No Parsel No



EK-5 
 

SAYISALLAŞTIRMA ASKI CETVELİ İLANI 
 
 

………………………………..KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
 
 

  ………………….. İli,  …………………… İlçesinin, ……………………… 
Mahallesi/Köyüne ait kadastro haritalarının 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 1 inci 
maddesi uyarınca yapılan sayısallaştırma çalışmaları sonuç bilgileri ekli cetvellerde, bu 
bilgilere göre yeniden çizilen haritaları da ozalit kopyalarında gösterilmiştir. 

Yapılan sayısallaştırma işlemiyle; parsellerin haritalarındaki mülkiyet sınırı köşe 
noktası ve diğer detay noktaları sınırlarında hakkı etkileyen nitelikte değişiklik yapılmadan, 
mülkiyet sınırı köşe noktası ve diğer detay noktalarının yapım yönteminin yanılma sınırları 
dikkate alınmak, gerekli arazi kontrolleri de yapılmak suretiyle sayısallaştırılarak bu sayısal 
değerlerle; parsellerin yeni yüzölçümleri, üzerlerindeki arzi irtifak hakkı yüzölçümleri 
hesaplanmış ve haritaları çizilmiştir.  

Bu cetvellerdeki bilgilerin ve harita ozalit kopyalarının incelenerek; 
a) Mülkiyet sınırı köşe noktası ve/veya diğer detay noktalarının koordinatlarının 

hatalı hesaplandığı, 
b) Yapılan arazi kontrolünde,  yapım yönteminin yanılma sınırlarının dikkate 

alınmadığı, 
           c)    Parselin yüzölçümünün ve/veya üzerindeki arzi irtifak hakkı yüzölçümünün hatalı 
hesaplandığı, 
           hususlarında gerekçe gösterilerek itirazı olanların, ilan müddeti olan  ……/…../20... ila  
…../……/20...  tarihleri arasında  ………………….. Kadastro Mahkemesinde dava açmaları 
ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgeyi müdürlüğümüze ibraz etmeleri, dava 
açılmayan parsellerin sayısallaştırma işlemlerinin kesinleştirileceği, 
 
 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca duyurulur. 
 
 
 
 
                 ……/……/20… 
                Kadastro Müdürü 



EK-6 
 
 
 
 
 

SAYISALLAŞTIRMA ASKI CETVELİ İLAN TUTANAĞI 
 
 

………………….. İli,  …………………… İlçesinin, ……………………… 
Mahallesi/Köyüne ait kadastro haritalarının sayısallaştırma çalışmaları sonucunu gösterir askı 
cetvelleri ile pafta ozalit kopyaları,  ……/…../20... ila  …../……/20...  tarihleri arasında  ilan 
edilmek üzere ve …………………………….’na asılmak üzere …………………. Kadastro 
Müdürlüğünden teslim alınıp, belirtilen tarihler arasında usulüne uygun şekilde ilan 
yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır. 
…/……/20… 

 
 
 
 
 
 

 
(X)   ………………….    ……………………  ……………………..  ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(X) Köylerde muhtar ve ihtiyar kurulu üyesi, belediyelerde belediye başkanı veya yetkili 
kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı, soyadı ve görevi yazılmak suretiyle 
imzalanacaktır.  
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