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TALEP EDĐLEN ĐŞ  : GÜN VERĐLMĐŞSE TARĐH VE SAATĐ:

(    ) APLĐKASYON (    ) CĐNS DEĞĐŞĐKLĐĞĐ (Yapısızken yapılı hale gelme)
(    ) BĐRLEŞTĐRME (    ) CĐNS DEĞĐŞĐKLĐĞĐ (Yapılıyken yapısız hale gelme)
(    ) ĐRTĐFAK HAKKI (Tesisi) (    ) YER GÖSTERME (Parselin yerinde gösterilmesi)
(    ) ĐRTĐFAK HAKKI Terkini) (    ) YER GÖSTERME (BağımsızBölümün yerinde gösterilmesi)

Lisanslı Büro No 

Lisans Belge No

Oda Sicil No   

       

* Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge
ücreti, harçlar, pul giderleri, döner sermaye ücretleri, onay giderleri, kontrollük ücretleri iş sahibine bilgi verilerek ve
belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.

GENEL TOPLAM

TOPLAM

* Bu iş sözleşmesi düzenlendiği tarihte yürürlüğe girmek üzere on gün süreli olup, resmi kurumlarla yapılacak yazışma
süreleri sözleşme süresine dahil değildir. 

LĐSANSLI MÜHENDĐS ĐŞ SAHĐBĐ

* Đşbu sözleşme …………………… tarihinde …. nolu lisanslı büro ile iş sahibi arasında bir nüsha olarak imzalanmıştır.

* Sözleşme konusunda teknik yönden ihtilaf olduğu takdirde, ihtilaf yetkili kadastro müdürlüğünce taraflardan birinin
müracaatında incelenir ve karara bağlanır. Ücretin süresi içinde ödenmemesi, başvuru belgelerinin sağlıklı veya
güvenilir olmaması, işin teknik nedenlerle yapılamaması gibi gerekçeler lisanslı mühendise, lisanslı mühendisin işi
süresi içinde yapmaması iş sahibine sözleşme iptalinde hak verir. Sözleşmenin iptali durumunda yapılan ödemelerin
%40'ı iş sahibine iade edilir. 

PLAN NO / PAFTA NO   :

KAYIT TARĐHĐ/NO          :

YÜZÖLÇÜMÜ                :

Adı Soyadı/Ünvanı

TC Kimlik/Vergi No

Telefon No

Adı Soyadı

…/…/20…

….. NOLU LĐSANSLI BÜRO
…….………………………….
             …/…/20…

ĐŞ SAHĐBĐ
……………………………….

Adres

* Đş bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ……………... Mahkemeleri ve Đcra Daireleri yetkilidir.

* Đşleme ilişkin taşıt temini/ulaşım gideri iş sahibine aittir.

KDV (%18)

Đş bu sözleşme …...nolu lisanslı büro ile ……..…...…………....(iş sahibi) arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiştir. 

APLĐKASYON

CĐNS DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

BĐRLEŞTĐRME

TUTAR (TL)

ĐRTĐFAK HAKKI

ĐLÇESĐ

KÖYÜ/MAHALLESĐ

MALĐKĐ

LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ VE BÜROLARI KADASTRO TEKNĐK 
HĐZMETLERĐ SÖZLEŞMESĐ

ADA / PARSEL NO        :

YER GÖSTERME

YAPILACAK ĐŞ

ĐLĐ



…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…….. NOLU LĐSANSLI BÜRO                                  ĐŞ SAHĐBĐ

SÖZLEŞME ĐPTALĐ

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sözleşmenin iptaline taraflarca karar verilmiştir

       ……...………………………..                             …..…………………….

* Bu bölüm tarafların rızası ile sözleşme iptalinde doldurulur.

               …/…/20..                                                …/…/20..


