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1979 TERKEDİLEN VE ÖZEL BÖLGELERDEKİ
TAŞINMAZ MALLAR İLE YABANCILARA AİT TAŞINMAZ

MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜZÜĞÜ

[(8.3.1979 – R.G. 14 – EK III – A.E. 37 Sayılı Tüzüğün), (11.1.1980 – R.G. 2 – EK III – A.E. 4),
(4.4.1980 – R.G. 42 – EK III – A.E. 102), (12.9.1980 – R.G. 98 – EK III – A.E. 192), (10.10.1980 –
R.G. 101 – EK III – Düzeltme), (22.11.1982 – R.G. 95 – EK III – A.E. 535), (14.6.1985 – R.G. 56 –
EK III – A.E. 300), (24.10.1985 – R.G. 94 – EK III – A.E. 485), (26.9.1986 – R.G. 85 – EK III –
A.E. 551), (27.11.1987 – R.G. 129 – EK III – A.E. 662), (22.3.1988 – R.G. 27 – EK III – A.E. 152),
(11.8.1989 – R.G. 85 – EK III – A.E. 354), (6.10.1989 – R.G. 99 – EK III – Düzeltme), (6.4.1990 –
R.G. 40 – EK III – A.E. 151), (5.8.1992 – R.G. 79 – EK III – A.E. 351) ve (10.12.1992 – R.G. 119
– EK III – A.E. 529) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]

İSKÂN, TOPRAKLANDIRMA VE EŞDEĞER MAL YASASI

(41/1977, 5/1981, 27/1982, 23/1985, 3/1988, 12/1989, 44/1990, 24/1991, 53/1991, 17/1992, 6/1994,
52/1995 ve 39/1998 Sayılı Yasalar.)

64, 68 ve 90. maddeler Altında Yapılan Tüzük.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu 41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer
Mal Yasası’nın 64, 68 ve 90. maddeleri ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü
yapar :

I. BÖLÜM

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “1979 Terkedilen ve Özel Bölgelerdeki Taşınmaz Mallar ile
Yabancılara Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tanımlar 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe “Arsa” genellikle
yerleşme birimleri içinde veya yerleşme birimlerinin büyüme alanları içinde
bulunan veya çevre niteliği dolayısıyle tarım dışı olarak kullanılma niteliği ağır
basan parsellenmiş veya parsellenmeden kazanmış olduğu alt yapı nedeniyle
mevcut Yasalara göre üzerine bina inşa edilebilen veya edilmiş olan ve daha
düşük parsellere bölünemeyen arazi parçasını anlatır.

“Arsa Nitelikli arazi” genellikle yerleşme birimleri içinde veya yerleşme
birimlerinin büyüme alanları içinde bulunan veya çevre niteliği dolayısıyle tarım
dışı olarak kullanılma niteliği ağır basan, mevcut Yasalara göre parsellenerek
üzerine bina inşaatı yapılabilecek arazi parçasını anlatır.

“Bakanlık” İçişleri ve İskân Bakanlığını anlatır.
41/1977 “Danışma Kurulu” İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 49 (1)

maddesine göre kurulan kurulu anlatır.
“Fiyat Bölgesi” tavan ve taban ayak kare birim fiyatları eşit olan arsa veya

arsa nitelikli arazilerin oluşturduğu ve sınırları değerlendirme haritalarında
belirlenmiş olan bölgeyi anlatır.
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“Görevli” bu Tüzükte yer alan değerlendirme formlarını dolduracak,
doldurulmasına yardımcı olacak ve Yasa uygulamasına ilişkin gerekli görülecek
diğer çalışmalarda görevlendirilecek elemanları anlatır.

“Güney Bölgesi” Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları dışında kalan
veya sınırları dahilinde olup, her türlü tasarrufu askeri bakımdan sakıncalı görülen
taşınmaz malın bulunduğu bölgeyi anlatır.

41/1977 “Komisyon” İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 48(1)
maddesine göre kurulan Saptama, Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu’nu
anlatır.

“Kuzey Bölgesi” güney bölgesi kapsamına girmeyen Kıbrıs’ın diğer bütün
bölgelerini anlatır.

“Mal” taşınmaz malı anlatır.
“Metruk Bina” taşıyıcı sisteminin niteliğini yitirmesi ve ömrünü doldurması

nedeni ile veya çeşitli diğer nedenlerden dolayı içinde oturulamayan veya
oturulması için yapılacak tamiratın ekonomik olmadığı binayı anlatır.

41/1977 “Özel Bölgeler” İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 90.
maddesinde öngörülen bölgeleri anlatır.

“Özel Nitelikli Bina” belirli amaçlara yönelik ve özel olarak inşa edilen
(fabrika, otel, gazino, sinema, kahvehane, ağıl, ekonomik değeri olan tarımsal
tesis ve benzeri gibi) binaları anlatır.

3.A.E. 535 / 82 “Puan-Değer”, 1 Ekim, 1977 tarihi itibarıyle herhangi bir taşınmaz malın bu
Tüzük’te saptanan kurallar sonucu bulunacak Türk Lirası karşılığını anlatır.

3.A.E. 535 / 82 “Sabit Değerler” bina değeri bulunurken, binanın birim fiat ile alanının
çarpılması sonucu çıkan değere, binanın alanı ile orantılı olmadığından ayrıca
eklenen bina yapısı ile ilgili puan değerlerdir. (Duvar dolapları banyo-tuvalet
mutfak tesisatları gibi)

41/1977 “Yasa” İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası ve onu değiştiren
ve/veya yerini alan Yasaları anlatır.

II. BÖLÜM

TERKEDİLEN TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ VERİLERİN
SAPTANMASI

Değerlendirme
formlarına
mevcut
bilgilerin
işlenmesi

3. Güney bölgesinde terkedilen taşınmaz malın niteliğine göre Ek. 1 Ek 2
ve Ek 3’te verilen değerlendirme formlarından uygun olanı üzerine, taşınmaz
malın sahibi veya yasal vekili tarafından Yasa’nın 55. maddesi uyarınca beyan
edilen bilgiler işlenir. Bunu yaparken mal sahiplerinin ibraz ettiği tevsik belgeleri
öncelikle dikkate alınır.

Değerlendirme
formlarının
doldurulması

4. Bu Tüzüğün 3. maddesi uyarınca mevcut verilerin işlendiği
değerlendirme formları, gerek işlenmiş olan bilgilerin gözden geçirilmesi ve
gerekse eksik kalan kısımların saptanması amacıyla, mal sahibi veya vekili ile
yapılacak görüşmeler sonucu doldurulur. Bu şekilde tanzim edilen formlar mal
sahibi veya vekili tarafından imza edilir.

Bu formların doldurulma işlemi tercihan bir görevli vasıtasıyle yapılır. Ancak
gerekli hallerde doğrudan mal sahiplerince de doldurulabilir.
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Görevlilerin
nitelikleri,
görevlendiril-
meleri ve
sorumlulukları

5. Görevlilerin; taşınmaz malın niteliğine göre kullanılacak değerlendirme
formunda yer alan teknik verilerin özelliklerini irdeleyebilecek mesleki
formasyona ve tecrübeye sahip olmaları esastır. Görevlilerin; yetki, sorumluluk ve
çalışma yöntemleri Bakanlıkça saptanır. Görevlendirilmeleri bağlı oldukları
Bakanlığın muvafakatı ile Bakanlıkça yapılır. Görevliler bu Tüzükte, öngörülen
çalışmaları Tapu ve Kadastro Dairesi ile işbirliği halinde yürütürler. Görevin
bitimine kadar, doğrudan doğruya Bakanlığa karşı sorumludurlar.

Görevlilere
ücret ödenmesi

6. Mesai saatları dışında görevlilerce doldurulan her form için 5-10 TL
arasında ödeme yapılır. Bunun dışında başka herhangi bir ödeme yapılmaz.
Ancak görevlinin ikamet ettiği yerleşme yeri dışında görev yapması halinde,
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kendisine yolluk ödenir. Değerlendirme
formlarının özelliğine göre kesin ücret miktarı Bakanlıkça saptanır. Görevlinin
mal sahibine yönelttiği sorulara karşı aldığı yanıtları aynen yazması yerine,
gerekli yaklaşımlar ve değerlendirmelerle gerçeği saptayarak forma aktarması
esastır. Bu anlayışla doldurulmayan formlar için Bakanlıkça ücret ödenmesi
zorunlu değildir. Ödeme Yasa’nın uygulanması için ayrılan tahsisatlardan yapılır.

Benzer
nitelikteki
taşınmaz mallar
için, aynı
değerlendirme
formunun
kullanılması

7. Ayrı koçanı olmakla birlikte, ayni veya benzer nitelikteki taşınmaz
mallar için, sadece bir anket formunun düzenlenmesi yeterlidir. Örneğin; herhangi
bir mal sahibinin herhangi bir koçanı ile ilgili taşınmaz malının nicelik ve
niteliklerini belirleyen bir form tanzim edildikten sonra, yine bu kişiye ait başka
bir koçandaki taşınmaz malın nitelikleri ayni veya benzeri olması durumunda ve
bu hususta mal sahibi ile görevli arasında bir fikir birliği doğması halinde ikinci
koçandaki taşınmaz mal için bu Tüzüğün 3. ve 4. maddeleri uyarınca tanzim
edilen forma “......................... koçanındaki mal için saptanan niteliklere
uygundur” şeklinde şerh verilmesi yeterli olur. Bu işlem aynı mal sahibinin birden
fazla koçanı için yapılabileceği gibi, diğer bir kişiye ait taşınmaz mal
niteliklerinin, herhangi bir hak sahibine ait taşınmaz malının niteliklerine benzer
olduğunu beyan ve kabul etmesi halinde ve bilhassa aynı malın değişik
dilekçelerdeki değişik hisseleri için uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu nedenle
görevliler, ayni veya benzeri yörelerdeki taşınmaz mallarla ilgili form
doldururken, özellikle bu hususlara dikkat etmek ve mal sahipleri ile başlangıçta
buna göre diyalog kurmak durumunda olmalıdırlar. Bu şekilde şerh verilen
değerlendirme formlarının her biri mal sahibi tarafından imza edilir.

Doldurulan
formların teslim
ve tasnifi

8. Görevliler doldurdukları formları, bir haftayı geçmemek kaydıyla en kısa
sürede Bakanlığa veya en yakın yerel kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.
Teslim edilen formlar, Danışma Kurullarının görev alanları dikkate alınarak tasnif
edilmesi ve demetler halinde ilgili Danışma Kuruluna sevkedilmesi için Tapu ve
Kadastro Müdürlüğüne verilir.

Formların
Danışma
Kurullarınca
tetkiki
R.G. Ek. III
16.6.78
A.E. 116

9. Tapu ve Kadastro Müdürü dilekçe formları ile değerlendirme formlarını,
koçan birliği esasına göre birleştirdikten sonra “1978 Eşdeğer Mal İle İlgili Kurul
ve Komisyonları Tüzüğü” uyarınca Danışma Kurullarına intikal ettirir. Danışma
Kurulları mal sahibinin beyanı üzerine görevli tarafından değerlendirme formuna
işlenen her veriyi ayrıntılı olarak gözden geçirerek, bildiği ve saptayabildiği
hataları tashih eder ve varsa mütalâasını yazar. Düzeltmeler yapılırken
değerlendirme formu üzerindeki düzeltilecek yazılar daha sonra da okunabilecek
tarzda iptal edilir.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

4

Danışma Kurullarının inceleme ve tashihinden geçen değerlendirme formları,
dilekçe formlar ile birlikte ve birleşik olarak Komisyona havale edilir.

Formların
Komisyonda
incelenmesi
4.A.E. 535 / 82

10. Danışma Kurullarınca ilgili Komisyona intikal ettirilen değerlendirme ve
dilekçe formları kapsamındaki bilgiler, Komisyonun inceleme ve gerektiğinde
tashihinden geçtikten sonra, son şeklini alan veriler olarak bu Tüzükte saptanan
esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve taşınmaz malın puan değeri Komisyonca
saptanır.

Komisyonca doğruluğu kabul edilen verilere ilişkin taşınmaz malların
değerlendirilmesi aşamasında gerekli teknik elemanlar Bakanlıkça görevlendirilir.

III. BÖLÜM

TERKEDİLEN BİNA – ARSA VE ARSA NİTELİKLİ
ARAZİLERİN DEĞERLERİNİN SAPTANMASI

Binaların
değerlendiril-
mesi
5.A.E. 535 / 82

11. Bina değerlendirmeleri; detaylı yapı durumu, toplam kat alanı ve yaşı
esas alınarak 1 Ekim 1977 tarihi itibarıyle Türk Lirası birim maliyet fiyatları göz
önünde bulundurularak yapılır.

Bu esaslar dahilinde hazırlanan ; binanın detaylı yapı durumu ile nitelik-
puanlaması sonucu bulunacak toplam nitelik-puanı, puan-değer hesaplamalarında
dikkate alınacak “sabit değerler”, binanın alanı ve yaşı ile ilgili ayrıntılar Ek
I’deki ‘Bina Değerlendirme Formu’ örneğinde verilmiştir.

Bu formadaki tarife uygun olarak yapılan nitelik puanlaması sonucunda
binanın toplam nitelik-puanı bulunur. Toplam nitelik-puanları (34,20) sabit
faktörü ile çarpılarak binanın m2 birim puan-değeri saptanır. Bulunan m2 birim
puan-değeri, binanın toplam kat alanı ile çarpılarak elde edilen rakama sabit
değerler eklenir. Bu işlem sonucunda bulunan puan-değer miktarı 0-10 yaş
grubunda olduğu varsayılan bir binanın puan-değeridir. Bina 10 yaşından büyük
ise Ek 4’deki cetvele göre hesaplanan indirim miktarı, bulunan puan-değerden
eksiltilir, ve binanın nihai puan-değeri bulunmuş olur. Bu değere binanın arsa
puan değeri dahil değildir.

Kat mülkiyeti olan durumlarda ; Tüzüğün Ek 5. cetvelinde gösterilen
yerleşim yerleri ile Ek-10 cetveldeki 1. ve 2. gruba dahil olan yerleşim yerleri ve
Ek 11.’nci ile 12.’nci cetvellerde 1.’nci gruplara dahil yerleşim yerlerinde mevcut
binalarda, her dairenin bina değerine binanın 4 ve daha fazla kata sahip olması
halinde, o dairenin ayakkare alanı ile arsanın birim fiyatının çarpımı tutarının ½’si
konum değeri olarak eklenir. Binanın 3 ve daha az katlı olması halinde ise
yukarıdaki şekilde bulunacak tutarın 2/3’ü konum değeri olarak bina değerine
eklenir.

Komisyon, güney bölgesinde terkedilen bir bina değerini, ilgili Danışma
Kurulunun bu konudaki gerekçeli önerisini dikkate alarak %15’e kadar azaltıp
çoğaltabilir.

Özel binaların
değerlerinin
saptanması

12. Başlangıçta belli bir amaç için inşa edilmiş; fabrika, atölye, sinema,
kahvehane, lokanta, fırın diskotek, ağıl, ekonomik değeri olan tarımsal tesis ve
benzeri bina ve yarım inşaatların; yapı durumu, büyüklüğü yaşı ve gerekli diğer
veriler Danışma Kurulu, Komisyon ve teknik elemanlarca işbirliği halinde
saptanarak değerlendirmeler bina maliyet hesapları tekniğine göre yapılır.
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Arsaların ve
arsa nitelikli
arazilerin
saptanması
6.A.E. 535 / 82

13. (1) Bir arazinin arsa olup olmadığı ilgili Danışma Kurulu’nun önerisi
ve bu Tüzük’te verilen arsa tanımı içinde Bakanlığın teknik
gözetim ve onayı ile Komisyonca saptanır.

(2) Arsa nitelikli araziler, Danışma Kurulu’nun önerisi ve bu tüzükte
verilen arsa nitelikli arazi tanımları çerçevesinde Bakanlığın teknik
gözetim ve onayı ile Komisyonca aşağıdaki kriterlere göre
saptanır.
(a) Kent Merkezlerinde :

Belediye hudutları dahilinde bulunan ve kentin gelişme
sahaları içinde kalan araziler;

(b) Belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerinde :
Toplu yerleşim alanı içinde kalan ve bu alana mücavir en
çok 100 m uzaklığa kadar olan kuşak içindeki, köyün
büyüme alanları içindeki yerleşime uygun araziler ;

(c) Turistik Yörelerde :
(i) 44. maddede belirtilen yerleşim yerlerinde olan,

yerleşime uygun sahalar ;
(ii) Denize sınırı olan yerlerden, turistik özellik taşıyan

yerleşime uygun alanlar ;
(iii) Turizm merkezleri veya önemli turistik tesislerin etki

alanında bulunan sahalar içindeki yerleşime uygun
alanlar;

2.A.E. 300 / 85 (3) (1) Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ve Hukuk Dairesi, Tapu ve
Kadastro ile İskân Bakanlığı arşivlerinde muhafaza edilen,
Bakanlar Kurulu’nca tasdikli haritalar üzerinde kırmızı
renkle işaretlenmiş bölgelerdeki araziler alt yapısı hazır
olanların tümü arsa, alt yapısı olmayanların tümü ise arsa
niteliklidir ve bu bölgelerde hiçbir arazi tarımsal olarak
değerlendirilemez.

2.A.E. 152 / 88 (2) Girne Kazasında kırmızı renkle işaretlenmiş bölgelere
mücavir 500 metre genişliğinde boydan boya bir alan, arsa
nitelikli araziden tarımsal araziye geçiş bölgesi olarak
ayrılır ve “Sarı Bölge” olarak bilinir. Bu alan içindeki
araziler Tarımsal arazi olarak değerlendirilir ve bu değerlere
%200 subjektif değer eklenir.

2.A.E. 300 / 85 (3) Tüm arsa ve arsa nitelikli arazilerin değerlendirilmesi için ek
II’deki form doldurularak gerekli veriler saptanır.

Kent ve Kent
gelişme
sahalarındaki
arsa ve arsa
nitelikli
arazilerin
değerlendiril-
mesi
7. A.E. 535 / 82

14. Kent ve Kent gelişme sahaları içinde bulunan yerleşme birimleri Ek
V’deki listede verilmiştir. Bu yerleşme birimlerindeki arsa ve arsa nitelikli
araziler bu Tüzüğün 30. maddesi uyarınca muhafaza altına alınmış değerlendirme
haritalarında ayakkare birim fiatları esas alınarak bölgelendirilmiş olup,
değerlendirme bu çerçeve içerisinde yapılır.

(1) Arsaların değerlendirilmesi aşağıdaki yöntem ve esaslara göre
yapılır,
(a) Arsanın, ilgili haritada sınırları ve rengi belirlenmiş olan

bölgelerden hangisi içinde yer aldığı saptanır.
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7. A.E. 535 / 82 (b) Fiyat bölgesi belirlenen arsanın tavan ve taban ayakkare
birim puan-değeri Ek 6’da verilen çizelgeden bulunur.

7. A.E. 535 / 82 (c) Arsa ayak kare birim puan-değerinin tavan ve taban arasında
hangi değerde olduğunu saptamak için taban birim puan-
değer esas alınır, ve arsanın;

(i) Köşe arsası olması
(ii) Bölge içindeki ana artere cephesi olması,

(iii) Komşu üst derecedeki bölge sınırında olması
(iv) Komşu bulunduğu arsalardaki kullanışlar dolayısıyle

değer kazanması
7.A.E. 535 / 82 (v) Kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri olması göz

önünde bulundurularak tavan birim puan-değer ile
taban birim puan değer arasındaki farkın Ek 7’deki
çizelgede belirtilen yüzdelik değerleri oranında taban
birim puan değere ilâve yapılır. Ve arsanın ayakkare
birim puan değeri bulunur.

7. A.E. 535 / 82 (d) Arsa ayak kare birim puan-değeri arsanın alanı (ayak karesi)
ile çarpılarak, arsanın puan değeri bulunur.

(2) Arsa nitelikli araziler aşağıdaki yöntem ve esaslara göre
değerlendirilir.
(a) Arsa nitelikli arazinin fiyat bölgesinin saptanması, arsa fiyat

bölgesinin saptanması yöntemi ile aynıdır.
7. A.E. 535 / 82 (b) Tavan ve taban ayak kare birim puan-değeri Ek 8’de verilen

çizelgeden bulunur.
7.A.E. 535 / 82 (c) Arsa nitelikli arazinin ayak kare birim puan-değerinin, tavan

ve taban arasında hangi değerde olduğunu saptamak için,
taban birim puan-değer esas alınır ve arsa nitelikli arazinin;

(i) Alt yapısı mevcut yapı arsalarıyle çevrilmiş olması
veya

(ii) Alt yapısı mevcut yapı arsalarıyle sınırı olması veya
(iii) Sadece asfalt yola cephesi olması veya
(iv) Sadece toprak yola cephesi olması

durumlarından yalnız biri değerlendirmede dikkate
alınarak ve ayrıca,

7. A.E. 535 / 82 (v) Bölge içerisindeki konumu ve diğer özellikleri
dolayısıyle değerini artırıcı nitelikleri göz önünde
bulundurularak, tavan ve taban birim puan-değer
arasındaki farkın Ek 9’da verilen çizelgede belirtilen
yüzde değerleri oranında taban birim puan-değere
ilâve yapılır, ve arsa nitelikli arazinin ayak kare birim
puan-değeri bulunur.

7. A.E. 535 / 82 (d) Arsa nitelikli arazinin ayak kare birim puan-değeri, arsa
nitelikli arazinin alanı (ayak karesi) ile çarpılarak, arsa
nitelikli arazinin puan değeri bulunur.
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Kentlerin yakın
etki alanı
içerisindeki
köyler, ulaşım
avantajı olan
köyler, Alt
Merkez
niteliğindeki
köyler ve özel
nitelikleri olan
köylerdeki arsa
ve arsa nitelikli
arazilerin
değerlendiril-
mesi.
8. A.E. 535 / 82

15. Ek 5’de verilen ve kent niteliği taşıyan yerleşme birimleri dışında kalıp,
belirli özelliklere sahip olan yerleşme birimleri Ek.10.11 ve 12’deki listelerde
belirtilmiştir.

(1) (a) Arsa olarak saptanan arazinin, bulunduğu yerleşme birimini
gösteren Ek 10, 11 ve 12’deki listelerden, arsanın tavan ve
taban ayak kare birim puan-değeri bulunur.

(b) Herhangi bir arsanın ayak kare birim puan-değerinin tavan
ve taban arasında hangi değerde olduğunu saptamak için,
taban birim puan-değer esas alınır, ve arsanın

(i) Yerleşme yerinin merkezinde (ticari-idari) bulunması
(ii) Yerleşme yerinin ana yolu üzerinde bulunması

(iii) Asfalt yola cephesi olması
(iv) Köşe başı olması
(v) Kendine özgü değerini artırıcı diğer özellikleri olması

göz önünde bulundurularak, tavan ve taban birim puan-değer
arasındaki farkın Ek 13’de verilen çizelgede belirtilen
yüzdelik değerleri oranında taban birim puan-değere ilâve
yapılır ve arsanın ayakkare birim puan-değeri bulunur.

(c) Arsa ayak kare birim puan-değeri; arsanın alanı (ayak
karesi) ile çarpılarak, arsanın puan değeri bulunur.

8. A.E. 535 / 82 (2) Arsa nitelikli araziler aşağıdaki yöntem ve esaslara göre
değerlendirilir.
(a) Arsa nitelikli arazi olarak saptanan arazinin bulunduğu

yerleşme yerini gösteren Ek 10, 11 ve 12’deki listelerden,
arsa nitelikli arazinin tavan ve taban ayak kare birim puan-
değeri bulunur.

8. A.E. 535 / 82 Arsa nitelikli arazi olduğuna karar verilen arazinin
bulunduğu köyün ismi Ek 10, 11 ve 12’deki cetvellerde
geçmiyorsa, değerlendirmede esas alınacak birim fiyatı, o
arazinin nitelikleri ve yeri dikkate alınarak, anılan listelerde
yer alan en uygun köyün birim fiatıdır.

(b) Ayak kare birim puan-değerin tavan ve taban arasında hangi
değerde olduğunu saptamak için, taban birim puan-değer
alınır ve arsa nitelikli arazinin;
(i) Alt yapısı mevcut yapı arsalarıyle çevrilmiş olması

veya
(ii) Alt yapısı mevcut yapı arsalarıyle sınırı olması veya
(iii) Sadece asfalt yola cephesi olması veya
(iv) Sadece toprak yola cephesi olması
durumlarından yalnız biri değerlendirmede dikkate alınarak
ve ayrıca,

8. A.E. 535 / 82 (v) Yerleşme yeri içerisindeki konumu ve diğer özellikleri
dolayısıyle değerini artırıcı nitelikleri göz önünde
bulundurularak tavan ve taban birim puan-değer
arasındaki farkın Ek 14’de verilen çizelgede belirtilen
yüzdelik değerleri oranında taban birim puan-değere
ilâve yapılır ve arsa nitelikli arazinin alanı (ayak
karesi) ile çarpılarak arsa nitelikli arazinin puan-değeri
bulunur.
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Köylerdeki
arsaların
değerlendiril-
mesi
9. A.E. 535 / 82

16. (a) Arsa olarak saptanan arazinin bulunduğu yerleşme birimini
gösteren Ek 15’deki listeden, tavan ve taban ayak kare birim puan-
değer bulunur.

(b) Arsanın ayak kare birim puan-değerinin, tavan ve taban arasında
hangi değerde olduğunu saptamak için, taban birim puan-değer
esas alınır ve arsanın;

(i) Asfalt yola cephesi olması
(ii) Köyün ana yolu üzerinde olması

(iii) Kendine özgü değerini artırıcı diğer özellikleri olması
göz önünde bulundurularak, tavan ve taban birim puan-değeri
arasındaki farkın Ek 16’da verilen çizelgede belirtilen yüzdelik
değerleri oranında taban birim puan-değere ilâve yapılır ve arsanın
ayak kare birim puan-değeri bulunur.

9. A.E. 535 / 82 (c) Arsa ayak kare birim puan-değeri, arsanın alanı (ayak karesi) ile
çarpılarak, arsanın puan değeri bulunur.

Turistik, Sınai
ve diğer özel
avantajları
nedeniyle
değeri, içinde
bulunduğu
değerlendirme-
nin tavan
değerini aşan
arsa ve arsa
nitelikli
arazilerin
saptanması ve
değerlendiril-
mesi
10.A.E. 535 / 82

17. Herhangi bir turistik, sınai veya diğer özel avantajı olan ve ayak kare
birim puan-değeri o bölgenin içinde bulunduğu değerlendirmenin tavan puan
değerini aşabilecek arsa ve arsa nitelikli araziler, ilgili Danışma Kurulu’nun
önerisi ve bu Tüzük’te verilen arsa veya arsa nitelikli arazi tanımları çerçevesinde
Bakanlığın teknik gözetim ve onayı ile Komisyonca saptanır. Bakanlık gerekli
gördüğü hallerde konu ile ilgili Bakanlıklarla teknik işbirliği yapar.

Bunun dışında öneride bulunulmayan bazı yerler için, gerekli görülen
hallerde Bakanlık diğer kuruluşlarla da işbirliği yaparak, bu gibi yerleri saptar.

Bu nitelikteki arsa veya arsa nitelikli arazilerin ayak kare birim puan-
değerinin Ek 6 veya Ek 8’deki fiyat bölgelerinden hangisine girdiğini, ayrıca
tavan ile taban arasında hangi puan-değerinde olduğunu saptamak için, gereken
veriler ilgili Danışma Kurulu ve Bakanlığın ortak çalışmasıyle Komisyonca
saptanır.

Arsa ve arsa
nitelikli
arazilerin
tarımsal arazi
ile değer ilişkisi
11.A.E. 535 / 82

18. Her ne şartla olursa olsun arsa ve arsa nitelikli arazinin ayak kare birim
puan-değeri, arazinin tarımsal niteliği dolayısıyle alabileceği ayak kare birim
puan-değerinin altına düşemez.

IV. BÖLÜM

TARIMSAL ARAZİLERİN DEĞERLERİNİN SAPTANMASI:

Tarımsal arazi
değerlerinin
saptanması.
12.A.E. 532 / 82

19. Tarımsal arazi değerlendirmeleri; konum, toprak özelliği, topoğrafya,
teraslama, gönene ürün yetiştirme, sulama, plântasyon, ek tesisler ve benzeri
özellikler dikkate alınarak yapılır. Bu esaslar dahilinde hazırlanan ve değişik
nitelikteki tarımsal kaynakların esasa ilişkin faktörlerin nitelik puanlaması
sistemleri Ek 3’teki “Tarımsal kaynakların Değer Takdiri Formu’nda
gösterilmiştir. Herhangi bir tarımsal kaynak için, bu formun değerlendirilmesi
sonucu bulunacak toplam nitelik-puanı, (100) sabitesi ile çarpıldığında o tarımsal
kaynağın 1 dönümünün puan değeri bulunur.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

9

Özel durumdaki
tarımsal
arazilerin
değerlendiril-
mesi

20. Tarımsal amaçlarla kullanılmakla birlikte, konumu, turistik durumu ve
benzeri nitelikleri nedeniyle özellik arzeden arazilerin değerlendirilmesi bu
Tüzüğün 14. 15. 16. ve 17. maddelerindeki hususlar dikkate alınarak yapılır.

V. BÖLÜM

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ BÖLGESİNDEKİ
TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bina, arsa, arsa
nitelikli arazi
özel bina ve
tarımsal
kaynakların
değerlendiril-
mesi
13.A.E. 535 / 82

21. Güney bölgesinde terkedilen taşınmaz malların değerlendirilmesi
amacıyle bu Tüzükte saptanan tüm birim fiyatlar, ölçüler ile eklerde yer alan form
ve bu Tüzüğün 30. maddesi uyarınca muhafaza altına alınan değerlendirme
haritaları, Kıbrıs Türk Federe Devleti bölgesinde bulunup Yasanın 68. maddesi
kapsamında olan taşınmaz malların değerlendirilmesinde de esas alınır. Şu
kadarki tüm veri ve saptamalar yerinde yapılacak gözleme dayalı olacaktır. Ancak
güney bölgesinden farklı olarak, yabancılara ait terkedilmiş bina puan değeri,
ilgili teknik ekibin bu konudaki gerekçeli önerisi dikkate alınarak %7.5’e kadar
azaltılıp çoğaltılabilir.

Diğer yandan özellikle tarımsal kaynaklar için değerlendirme formları her
parsel için ayrı ayrı değil, benzer nitelikteki geniş alanlar için bir tek olarak
tanzim edilecek ve bu alanların sınırları kadastral haritalar üzerinde
belirlenecektir. Bu bölüm amaçları bakımından, daha önceki bölümlerde yer alan
Danışma Kurulunun yetki ve görevleri Teknik Ekipce yerine getirilir.

VI. BÖLÜM

KUZEYDEKİ HASAR DEĞERLENDİRMELERİ

Kuzey
bölgesindeki
hasarların
tesbiti

22. Hasar tazminatı için verilen dilekçeler hususunda Danışma Kurulu
hasara uğrayan malı yerinde inceler ve hasarın Rumların baskısı sonucu
terkedilmesinden ötürü olduğu veya hasarı bizzat Rumlar tarafından yapıldığı
hususları saptanır. Bu şekilde meydana gelmeyen hasar dikkate alınmaz.

Hasar değerinin
bulunması
14.A.E. 535/82

23. Hasar değeri binanın eski durumuna getirilmesi için, malzeme ve işçilik
olarak gerekli olan ve 1 Ekim, 1977 tarihindeki fiyat rayiçlerine göre
hesaplanacak Türk Lirası miktarıdır. Bu miktar bu hasarın puan-değeridir.
Eskisinden daha iyi duruma getirilmesi veya eski durumunda bulunmayan
niteliklerin eklenmesi için yapılacak masraflar dikkate alınmaz.

Hasar tesbiti
konusunda daha
önce yapılmış
olan işlemlerin
dikkate alınması

24. Danışma Kurulları, hasar tesbit çalışmalarında gerek hasarın durumu,
gerekse hasarın giderilmesi için gerçekleştirilmiş onarımlar ve malzeme nakdi
yardımları konusunda Maliye Bayındırlık ve İmar ile İskân işlerinden sorumlu
Bakanlıklar tarafından yapılmış işlem ve uygulamaları öncelikle saptar. Devlet
tarafından yaptırılmış keşif, onarım ve harcamalar hasar miktarının saptanmasında
dikkate alınır.

Tarımsal
kaynak ve
tesislere yapılan
hasarın tesbiti
15.A.E. 535 / 82

25. Tarımsal plantasyonlara, su kaynaklarına ve tesislere olan veya yapılan
hasar şu yöntemlerle saptanır; Bağ, tesis ve ağaçların miktarı, nevi, yaşı
verimlilik durumu geçmişte yapılmış tesbitlerden de yararlanılarak Danışma
Kurullarınca saptanır. Böylece hasar görmeden önceki değeri ile mevcut
durumunun değeri arasındaki fark ilgili malın hasar puan değeri olarak kabul
edilir.
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VII. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Mal sahibinin
hasarı tamir
etmiş olması
16.A.E. 535 / 82

26. Mal sahibi hasarı tamir ettiğini bu Tüzüğün 28. maddesi uyarınca
kanıtladığı takdirde, yapılmış olan onarımın değeri puan değeri olarak kabul
edilir.

Özel
Bölgelerdeki
taşınmaz
malların
değerlendiril-
mesi

27. Terkedilen mal tanımına girmesine rağmen, Kıbrıs Türk Federe Devleti
sınırları veya tampon bölge içinde olan taşınmaz malların değerlendirilmesi, bu
Tüzükte belirlenen esaslar dahilinde yapılacaktır. Ancak bu esaslara ek olarak
ilgili malın, normal koşulların gerçekleşmemesinden dolayı değer kaybı, özel
surette dikkate alınır.

Kuzey
bölgesindeki
mallara yapılan
masraflar ve
bunların
değerden
düşülmesi
17.A.E. 535 / 82

28. Hak sahibi olarak tahsisi olan kişi tarafından İskân işlerinden sorumlu
Bakanlığın izni veya bilgisi ile bir binaya yapılan tamir, tamamlama ve ilâve için
veya bir tarımsal kaynağa yapılan sera, bitki-patern değişikliği veya taşınmayan
herhangi bir tesis için ödenen masrafların miktarı; Bakanlığı tatmin edecek
biçimde ve gerekli tevsik belgeleriyle kanıtlandığı ve Bakanlıkça onaylandığı
takdirde bu miktar 23. maddede öngörüldüğü şekilde puan-değere dönüştürülür ve
bu durum Yasanın 69. maddesi uyarınca ilân edilecek listede belirtilir. Sözü
edilen böyle bir taşınmaz mal, masrafı yapan kişiye eşdeğer olarak verilecekse,
puan-değere dönüştürülen masraf miktarı o malın puan değerinden düşülür.
Eşdeğer olarak verilmezse, o kişiye yaptığı masrafların puan değerinde başka bir
mal eşdeğer olarak verilir.

Değerlendirme-
de öncelikler

29. Kıbrıs Türk Federe Devleti Bölgesinde yapılacak değerlendirme
çalışmalarında, eşdeğer mal listelerinde yer alması muhtemel olan taşınmaz
mallara öncelik verilir ve saptanan değerler kamu oyunun bilgisine sunulur.

Değerlendirme
haritalarının
muhafazası
18.A.E. 535 / 82

30. Bu Tüzüğün 14. maddesinde sözü edilen değerlendirme haritalarının
asıllarından Bakanlar Kurulunca tasdikli birer adedi; Bakanlık, Tapu ve Kadastro
Dairesi ve Hukuk Dairesinde özel olarak muhafaza altına alınır.

Bu Değerlendirme Haritaları halkın tetkikine açıktır ancak Bakanlığın
ilgili birimleri dışında hiçbir şahsa, Kuruluşa veya birime verilmez.

Arsa nitelikli
arazilerin ifrazı
3.A.E. 300 / 85

31. Arsa nitelikli arazi olduğuna karar verilen yerlerin öncelikle sınırları
belirlenir ve gerektiğinde ifrazı yapılır.

İfraz yapılırken aşağıdaki kurallar uygulanır :
2.A.E. 662 / 87 (a) İfrazlar Taşınmaz Mal Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri Yasası’nın

27. maddesinde öngörülen koşullara göre yapılır.
(b) Bir arsa nitelikli arazinin ifrazı sonucunda meydana gelecek her yeni

parsel fiilen “Arsa” durumu kazanması halinde arsa nitelikli bir arazi
daha küçük parsellere ayrılabilir.

(c) İçinde bina olan arsa nitelikli arazilerin ifrazı 27/82 sayılı Yasanın
11. maddesinin 2. fıkrasına göre yapılır.

(d) İfraz edilen arazi veya arazilerden gerekli yeşil saha, yol genişlemesi,
sahil şeridi v.b. kamu yararına ayrılacak araziler öncelikle ayrılır.

(e) Arsa ve arsa nitelikli arazilerin her türlü ifrazında ve tevhidinde İskân
Bakanlığı’na bağlı Şehir Plânlama Dairesi yetkilidir.

(f) İfrazların, Tapu ve Kadastro Dairesi’nce haritalara ve arazi
defterlerine işlenerek kayıt işlemleri yapılır.
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İtirazların
Komisyonlarca
incelenmesi

32. Yasa’nın 65. maddesi uyarınca yapılan ilânlardan sonra gelen itirazları
Komisyon inceler. Komisyon yapmış olduğu işlemlerde hata saptaması halinde
kararını düzeltir. Ancak yapılan itirazın bu Tüzüğün değerlendirme yöntemine
yönelik olması halinde itirazı reddeder.

Komisyonun
mahkemede
temsil edilmesi

33. Komisyon kararları ile ilgili herhangi bir konuda mahkemeye intikal
etmesi halinde, Komisyonu mahkemede Komisyon Başkanı veya
görevlendireceği bir Komisyon üyesi temsil eder.

Gurup
listelerine dahil
edilmemiş
yerleşim
birimleri

34. Bu tüzükteki eklerde yer almayan ve içerisinde terkedilmiş Türk malı
olduğu saptanan yerleşme birimleri, bu Tüzükte yer alan esaslar çerçevesinde
Komisyonca değerlendirilerek, Yerleşme birimi guruplarından uygun olanına
dahil edilir.

Değerlendirme-
lerde idari
sınırların esas
alınmaması

35. Bu Tüzükte belirtilen arsa ve arsa nitelikli arazilerin
değerlendirilmesinde yerleşme birimlerinin idari sınırlarına bakılmaksızın
meskûn sahalar esas alınır.

Kat mülkiyeti
durumları

36. Kat mülkiyeti olan durumlarda bir dairenin arsa değeri; tüm arsa
değerinin, binada mevcut tüm dairelerin büyüklük oranına göre bulunur.

19.A.E. 535 / 82 Ancak Tüzüğün Ek 5 cetvelinde gösterilen yerleşim yerleri ile Ek. 10.
cetveldeki 1. ve 2. gruba dahil olan yerleşim yerleri ve 11. ile 12. cetvellerdeki 1.
gruplara dahil yerleşim yerlerinde mevcut binalarda Esas Tüzüğün 11.
maddesinin (c) fıkrasındaki hüküm gözönünde bulundurularak kat bina
değerlerine, sadece arsanın bina alanı dışında kalan kısmının değeri orantılı olarak
eklenir.

İstisnai
durumların
değerlendiril-
mesi
20.A.E. 535 / 82

37. İstisnai durumlar nedeniyle, bu Tüzükte yer alan kıstaslara uymayan
taşınmaz malların değerlendirilmesi, ilgili Danışma Kurulunun önerisi,
Bakanlığın teknik gözetim ve onayı ile Komisyonca yapılır.

22.A.E. 535 / 82 VIII. BÖLÜM

Güney ve Kuzey’de Turistik, Sınai ve diğer Özel Avantajlı olan Arazi ve
Binaların Değerlendirilmesi

Otellerin
değerlendiril-
mesi
22.A.E. 535 / 82

38. Bir Otelin değeri : (A) Arsasının (B) Binasının (C) Subjektif değerinin ve
(D) Sabit tesisatının değerinin toplamıdır.
(A) Arsası :

Bu Tüzüğün ilgili arsa değerlendirme kurallarına göre değerlendirilir.
(B) Binası :

İskân ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından Plânlama ve İnşaat Dairesi ile
birlikte maliyet esasları uyarınca ve 1977 rayiçlerine göre değerlendirilir ve
Komisyonun onayına sunulur.
Bu çalışmalarda gerekirse başka Dairelerin teknik elemanlarından da
yararlanılır.

3.A.E. 152 / 88 (C) Subjektif Değeri :
Bu değer, otelin arsa ve bina değeri toplamının %300’e kadar olur ve bu
yüzdelik aşağıdaki kriterlere göre dağıtılır :
(a) Konumuna %35’e kadar
(b) İşletme verimliliğine %45’e kadar
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(c) Genişleme olanağına %15’e kadar
(d) Faal oluşuna %5’e kadar
(a) Konumu :

Konuma verilen %35 subjektif değer, aşağıdaki kriterlere göre
dağıtılır.

(i) Ulaşım kolaylığı %15’e kadar
(Şehir Merkezinden uzaklığı)

(ii) Doğal Güzellikler – Huzurlu ortam %10’a kadar
(iii) Deniz-plâj-kum varlığı %10’a kadar

(b) İşletme Verimliliği :
İşletme verimliliğine verilen %45 subjektif değer aşağıdaki kriterlere
göre dağıtılır :-

(i) Kumarhanesi varsa %15’e kadar
(ii) İyi şöhreti varsa %5’e kadar

(iii) Gelir getirici yan tesisleri varsa %10’a kadar
(Toplantı, eğlence, spor, dükkânlar v.s.)

(iv) Her mevsim çalışma imkânı varsa %5’e kadar
(v) Kapasite kullanım durumu %10’a kadar

(D) Sabit Tesisler :
Klima, kalorifer ve sair sabit tesisler taşınmaz mal olarak kabul edilir ve
1977 rayiç bedel esasına göre değerlendirilir.

Sanayi
tesislerinin
değerlendiril-
mesi
22.A.E. 535 / 82

39. Sanayi tesislerinin değeri :
(A) Arsası, (B) Binası, (C) subjektif değeri ve (D) makinelerinin değerinin
toplamıdır ve aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmesi yapılır :-
(A) Arsa :

Sınıflandırılmış bölgeler içinde bu Tüzüğün sınıflandırılmış bölgeler
değerlendirme esaslarına göre değerlendirilir. Bu bölgeler içinde değilse
arsası tarımsal arazi gibi değerlendirilir ve tesisin kurulması için mevcut alt
yapı değeri eklenir. Bu değerlendirme 1977 rayicine göre yapılır.

(B) Bina :
İskân  ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından Plânlama ve İnşaat Dairesi ile
birlikte maliyet esasları uyarınca ve 1977 rayiçlerine göre değerlendirilir ve
Komisyon’un onayına sunulur. Gerekirse başka Dairelerin teknik
elemanlarından da yararlanılır.

(C) Subjektif Değer :
4.A.E. 152 / 88 Bu değer arsa, bina ve taşınmaz makine değerlerinin toplamının %300’e

kadar olur ve bu yüzdelik aşağıdaki kriterlere göre dağıtılır :
(a) Genişleme ve gelişim olanaklarına %10’a kadar
(b) Faal olmasına %15’e kadar
(c) Kapasite kullanım durumu %15’e kadar
(d) Ticaret, Sanayi merkezlerine ve ithalât, ihracat

limanlarına yakınlığı %15’e kadar
(e) Makinelerin teknolojik modeli ve ekonomik

ömrü %15’e kadar
(D) Makineler :

(1) Makineler taşınır ve taşınmaz olmak üzere iki sınıftır.
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Bunların taşınır veya taşınmaz olduğu şu esasa göre saptanır.
“Makine ünitelerinin tümü veya bir bölümü sökülüp başka binaya
taşındığında o makine ayni hizmeti verebilecek şekilde monte
edilebiliyorsa ve alındığı binada atıl durumda önemli yatırım
bırakılmıyorsa veya bırakılıyorsa bu yatırım başka bir amaca rantabl
olarak dönüştürülebiliyorsa, o makine taşınırdır aksi halde
taşınmazdır. ”
“Önemli” deyiminin takdiri, Komisyonca yapılır.

4.A.E. 152 / 88 (2) Taşınır makineler, Değerlendirme tarihi rayicine göre sadece
Kuzeydeki sanayi tesisleri için yapılır. Taşınmaz makineler 1977
rayicine göre değerlendirilir.

(3) Taşınır makinelere subjektif değer eklenmez.
(4) Değerlendirmeler aşağıdaki usullerle yapılır :

(i) Proformaları varsa bunlar esas alınarak hangi tarihe göre
değerlendirileceklerse o tarih rayicine dönüştürülür.

(ii) Sanayi odasından veya piyasadan örnekler alınarak bunların
fiyatlarından yararlanılır. Örnek alınan makinenin teknolojisi
eşit değilse fark takdir edilip dikkate alınır.

(iii) Montaj ve amortisman değeri gözönünde bulundurulur.

Sinemaların
değerlendiril-
mesi
22.A.E. 535 / 82

40. Sinemaların değeri de (A) Arsanın, (B) binanın, (C) sabit tesislerin ve
(D) subjektif değerin toplamıdır.

(A) Arsa ve (B) bina : Yukarıda otellerde olduğu gibi değerlendirilir.
(C) Sabit Tesisler : Sinemanın projektörü taşınırdır. Sandalyeleri ise,

yere tesbit edilmişlerse taşınmazdır ve taşınmaz olan tesisler 1977
rayicine göre değerlendirilir.

(D) Subjektif Değer : Sinemanın hizmet ettiği nüfus yoğunluğu, konforu
olup olmadığı dikkate alınarak taşınmaz mal değerleri üzerine
%50’ye kadar değer eklenir.

Benzin
İstasyonlarının
değerlendiril-
mesi
22.A.E. 535 / 82

41. Benzin İstasyonlarından :
(1) Güneydekiler :

Sadece Türk’e ait arsalar üzerinde olanlar ele alınır ve sadece arsa
değerlendirilir. Bina ve müştemilâtı ilgili Petrol Şirketine ait olduğu
için değerlendirilmez. Tekalemit ünitesi veya başka binalar ve
tesislerin arsa sahibine ait olduğu iddia edilirse belge ile
kanıtlanması halinde, maliyet esasına göre ve 1977 rayicine göre,
sahiplik oranı dikkate alınarak değerlendirilir.
Kuzeydeki istasyonlara eklenen subjektif ve alt yapı değeri güney
bölgesindeki arsanın değerine de eklenir.

(2) Kuzeydekiler :
Petrolina gibi Rum Şirketlere ait olan istasyonlar :

(A) Arsa :
(Rumlara ait ise) Bu Tüzük Kurallarına göre değerlendirilir.
Arsa Türk’e ait ise hiçbir değerlendirme yapılmaz. Tesis
eşdeğer olarak verilmez.

(B) Bina :
İnşaat maliyeti esasına göre ve 1977 rayicine göre
değerlendirilir.

(C) Benzin tankları ve pompaları :
Sabit tesislerdir ve 1977 rayicine göre değerlendirilir.
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(D) Tekalemit :
Sabit tesisdir. 1977 rayicine göre maliyeti ve montaj masrafı
dikkate alınarak değerlendirilir.

(E) Alt Yapı :
1977 rayicine göre ve maliyet esasına göre değerlendirilir.

(F) Subjektif Değer
Hesaplanan değerler üzerine %100 eklenir ve aşağıdaki
kriterlere göre dağıtılır :-
(i) Konum %70’e kadar
(ii) Hizmet kapasitesi

(Tank ve pompa kapasitesi ile
diğer servis olanakları)

%15’e kadar

(ii) Faal olup olmayışı %15’e kadar

İş yerlerinin
değerlen-
dirilmesi
22.A.E. 535 / 82

42. Dükkânların değeri (A) Arsası, (B) Binası, (C) Subjektif değerinin
toplamıdır.
(A) Arsası ; (B) Binası : Değerlendirme Tüzüğüne göre değerlendirilir.

2.A.E. 485 / 85 (c) Subjektif değeri : İşyerinin, arsa ve bina değeri toplamına, aşağıdaki
tabloda gösterilen oranda ek değer eklenir.

İşyerinin bulunduğu
Değer Bölgesi :

1
2
3
4
5
6
7
8

Eklenecek Subjektif
Değer :
%300
%280
%260
%240
%220
%200
%150
%100

Yukarıdaki tabloda yer almayan değer bölgelerindeki işyeri
için ve Tüzüğün Ek 5, Ek 11 ve 12’de belirtilen köyler ile turistik ve
antik yörelerde ve ana ulaşım yolları üzerinde olan işyerlerine %50’ye
kadar Subjektif değer eklenir.

22.A.E. 535 / 82 43. (A) Denize sınırı olan araziler.

(1) Denize sınırı olan tüm arazilere değerlerinin %20’sine eşit bir
ekleme yapılır. Bu ekleme deniz sahiline paralel olan 300 metrelik
bir şerit için yapılır. Böyle bir şeridi gösteren resmi bir plân dilekçe
sahibi tarafından getirilemez ise bu yüzdelik 20 dönem veya daha
az olan parsellerin tümüne, 20 dönümden fazla olan arazilerin
sadece 20 dönümlük kısmına eklenir. Deniz suyunun ulaşabileceği
çizgi bu tüzük maksatları bakımından deniz sınırı sayılır.
Parsellerin resmi olmayan ifrazları bu madde maksatları
bakımından dikkate alınmaz.

(2) Denize sınırı olan herhangi bir parselin üzerinde turistik tesis
bulunması ve aşağıdaki niteliklere haiz olması halinde :
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(a) (i) Denizi sığ ve sahili kumsal ise %150
(ii) Denizi sığ olmakla beraber sahili kısmen

kumsal ve kısmen çakıllı veya kayalık ise %100
(iii) Denizi sığ değilse ve sahili çakıllı

veya kayalık ise %50
ek değer verilir.

(b) (i) Parsel şehir içinde ise %50
(ii) Bir şehir kenarından veya büyük bir

turistik tesisden en çok bir mil’e kadar
mesafede ise %30

ek değer verilir.
(3) Üzerinde turistik tesis olmayan bir parselin denizi sığ sahili kumsal

ise %75
(4) Yukarıda (2). ve (3). fıkralar altında belirlenen ek değerler o

parselin sadece deniz sınırından 300 metrelik kuşak içinde kalan
kısmına uygulanır. Deniz sınırından 300 ile 500 metre arasındaki
kuşak içinde kalan kısmına yukarıda (2) ve (3). fıkralarda belirtilen
yüzdeliklerin ½’si verilir.

(B) Denize yakın olan araziler :
Denize sınırı olmamakla beraber deniz sahilindeki bir turistik tesise
veya fiilen plaj olarak kullanılan bir plaja:
(a) 300 metreden uzak olmayan bir mesafe içinde olan parsellere

yukarıda A(2). ve (3). fıkralarda belirtilen yüzdeliklerin ⅓’ü
eklenir.

(b) Tesis veya plajdan 300 ile 500 metre arasında kuşak içindeki
kısmına yukarıda (2). ve (3). fıkraların yüzdeliklerinin 1/6’sı
eklenir.

(c) Denize sınırı olan veya denize yakın arazilere ilişkin ispat
yükü.
Denize sınırı olan veya denize yakın olan ve yukarıda A(2).
(3). ve (4) fıkraları ve B. bölümü uyarınca ek değer
eklenmesini isteyen dilekçe sahipleri arazilerinin konumunu
ve yüz ölçümünü koçan veya harita gibi resmi belgelerle
kanıtlamakla yükümlüdür. Bu madde altında aranan sair
nitelikler ise Danışma Kurulları bulguları ve diğer delillerle
saptanır.

Denize sınırı
olmayan turistik
bölgelerdeki
malların
değerlendiril-
mesi
22.A.E. 535 / 82
4.A.E. 485 / 85
2.A.E. 354 / 89

44. (1) Aşağıdaki yerleşim 4.485 / 85 yerlerinin arsa ve arsa nitelikli
arazilerine yukarıdaki 43. maddenin A (2), (3) ve (4) ve B fıkraları uyarınca ek
değer eklenmemiş ise %25 subjektif değer eklenir, veya eklenmişse ve eklenen
%25’den az ise %25’e tamamlanır.

Zeytinlik, Karaoğlanoğlu, Tirmit, Karaman, Alsancak, Lâpta,
Karşıyaka, Karakum, Termia, Ozanköy, Bellapais, Çatalköy, Boğaz (Magosa),
Elmalı (Limasol), Esentepe (Baf), Kantara.
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2.A.E. 354 / 89
2.A.E. 151 / 90

(2) Aşağıdaki yerleşim yerlerinin Kırmızı bölge içinde olan arsa ve
arsa nitelikli arazîlerîne yukarıdaki 43. maddenin A (2), (3), (4) ve
B fıkraları uyarınca ek değer verilmemiş ise %25 subjektif değer
eklenir veya eklenen değer %25’den az ise %25’e tamamlanır.

Magosa (Kalepsides bölgesi), Tuzla Yeni boğaziçi, Ötüken, Y.
İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Yeşiltepe, İncesu, Arapköy, Karağaç,
Esentepe, Bahçeli, Küçük Erenköy, Bafra, Pamuklu, Kumyalık,
Kalecik, Kayalar, Sadrazamköy.

2.A.E. 354 / 89 (3) Yukarıda (1) ve (2) paragrafta isimleri geçen yerleşim yerlerinin
sadece Kırmızı bölge içinde olan arsa ve arsa nitelikli arazilerinîn
taban ve tavan ayakkare birim fiyatları Ek 17, 18 ve 19’da
belirtilen fiyatlarla işlem görür. Başka eklerde görülen fiyatlar, bu
köylerin Kırmızı bölge dışındaki arsa ve arsa nitelikli arazileri için
uygulanır.

3.A.E. 354 / 89 44A.(a) Magosa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Kapüsünden başlayan ve
Boğaz’a kadar uzanan Karpaz anayolu ile deniz sahili arasında
kalan bölge içindeki ve,

(b) Girne Kazasında Karşıyaka köyünün batı hududundan,
Çatalköy’ün doğu hududuna kadar uzanan Kırmızı bölge içindeki
arsa ve arsa nitelikli arazilere aşağıdaki ek değerler eklenir.
(i) Denize veya deniz kenarındaki kamu şeridine sınırı olana

%150
(ii) Deniz kenarından veya deniz kenarındaki kamu şeridinden

400 metreden uzak olmayana %75
6.10.1989
R.G. 99
(Düzeltme)

(iii) Deniz kenarından veya deniz kenarındaki kamu şeridinden
750 m’den uzak olmayana %50.

6.10.1989
R.G. 99
(Düzeltme)
3.A.E. 354 / 89

44B. Yukarıdaki 44. maddenin 3. fıkrasında Kırmızı bölgeler için getirilen
ek 17, 18 ve 19’daki fiyatlar ve 44A maddesi ile Denize Yakınlık yüzdelikleri, 11
Ağustos 1989 tarihinden önce, tahsisle, icarla veya başka yasal bir yöntemle,
tasarruf edilen arsa ve arsa nitelikli araziler tasarruf eden kişi adına
değerlendirilirken uygulanmaz. 11 Ağustos 1989 tarihinden önce yasal bir
yöntemle tasarruf edilen, Kırmızı bölgeler içindeki araziler Ek 10, 11, 12, 13, 14,
15 ve 16’da belirtilen değerlerle değerlendirilîr.

Subjektif
değer
hesaplamalarına
esas alınacak
mal değeri
22.A.E. 535 / 82

45. Yukarıda 43. ve 44. madde uyarınca subjektif değer hesaplamalarına
esas alınacak mal değeri, o malın üzerinde bulunan bina, ağaç, tesis ve sulama
Puan-değerleri ve subjektif değerler eklenmeden tarımsal arazi boş arsa veya arsa
nitelikli arazi olarak hesaplanacak puan değeridir.

Geçici:
7.A.E. 300 / 85

Bu Değişiklik Tüzüğü ile getirilmiş değişikliklerden, daha önce tamamlanmış
değerlendirmelerden etkilenen varsa, gerek güneydeki gerek kuzeydeki malın
değeri yeniden gözden geçirilebilir ve herhangi bir kişinin bu gözden geçirme
sonucu Ek puan alması gerekirse, yeni bir Mal Değer Belgesi ile bu puanlar
verilir. İade edeceği puanlar varsa geri istenmez.
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22.A.E. 535 / 82 IX. BÖLÜM

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Yürütme
22.A.E. 535 / 82

46. Bu Tüzük Bakanlar Kurulu adına İçişleri ve İskân Bakanlığı tarafından
yürütülür.

Yürürlük
tarihi

47. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

______________

22.3.1988 – R.G. 27 – EK III – A.E. 152 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe
Giriş

5. Bu Tüzük, Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer
ve yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak “T” Cetveli hazırlanacak taşınmaz
mallar için uygulanır.

Ek : I
BİNA DEĞERLENDİRME FORMU

Kaza : .......................................................... Koçan no : .................................................
Kasaba veya köy : ....................................... Pafta no : ...................................................
Mahalle : ................................................... Harita no : .................................................
Mevki : ....................................................... Blok no : ...................................................

Parsel no : .................................................

Parsel alanı : ........................................... m² veya ......................... ay²
Binanın parsel üzerinde kapladığı alanı : ............................... m² veya ........................................ay²
Binanın toplam kot alanı : ................................... m² veya ......................................... ay²
Binanın kat durumu : ....................................... katlı
Parselin hudut komşuları : ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Malın sahibi :
Sıra
no.

İsim Hisse K.K. No. 1974’deki adresi Bugünkü adres

1 ............................... .............. ............... .............................. ..............................
2 ............................... .............. ............... .............................. ..............................
3 ............................... .............. ............... .............................. ..............................
4 ............................... .............. ............... .............................. ..............................

Binanın yapım tarihi : ...................................... Yaşı : ............... Harcanan Para : TL ............................

Binanın son tamir tarihi : ...................................................... Harcanan Para : TL ............................
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Bina Değeri :
Toplam puan X alan X birim değer + sabit değerler = 0-10 yaşındaki bina

değeri
...................... X ......m² X .............TL/m² + TL................=TL..............................

0-10 yaşındaki – (0-10 yaşındaki X yaşın yüzdelik = bina değeri
bina değeri bina değeri oranı

TL..................... – (TL...................... X ..................... ) = ................................
100

–
Bina değeri + ( Bina değeri X   ........... ) = Esas alınacak bina değeri

100

–
TL ................... + (TL...................... X ............ ) = TL ..................................

100

_________

BİNANIN GENEL DURUMU

1. Binanın Konumu : Kent Merkezi Kent Merkezi Yanı
Kent Merkezi Dışı Köy Merkezi

Köy Merkezi Yanı Köy Merkezi Dışı

2. Binanın Şekli : Müstakil İkiz Bitişik Nizam Apt. katı
Müstakil köy tipi dağınık köy tipi
yardımcı ev

3. Binanın kat : Tek kat Bodrum Zemin 1. kat
durumu ................. kat çift kat

4. Oda Sayısı : Hol ............. ad.,  Salon .............. ad., Salon salomanje ...............
ad., yatak od. .............ad., çalışma od. .................ad., güneş-
lik od. .................ad., yemek od. ..............ad.,  mutfak ...............
ad., banyo ................ad., Wc ............ad.

5. Yardımcı binalar : Garaj çamaşır odası dükkân ambar
ağıl ahır yardımcı ev

PUANLAMA

1. Yapı durumu : Betonarme Karkas (33.8), Yığma Tuğla (30.1), Y. taş (22.6)
Kesme taş (33.8), Y. Kerpiç (21.1), Prefabrik (21.1)

2. Çatı durumu : Beton (13.5), Avrupa Kremidi (13.5), Oluklu kremit (6.8),
Amyant-saç (5.3), Toprak (3.0)

3. Dış Duvar :Santex (7.5) sarıtaş (7.5), kireç sıva (5.3) sprit (4.1), Alçı (2.6)
kaplama Yok……………

4. İç duvar : Kireç sıva (11.3), Alçı (6.8), Yok……………….
kaplama

5. Doğramalar : Aleminyum Ahşap Demir Basit
Dış kapı : 1,5 1.1 0.6 0.4
İç kapılar : 7.5 6.4 4.1 3.0
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Pencereler : 9.7 9.0 3.0 2.6

6. Döşemeler : Parke-Halıflex Plâstik-Mozaik-Badoma Mermer
şap vs.

Hol 3.0 1.9 1.0
Salon 1.9 1.1 0.6
Yatak od. 4.5 2.6 1.5

7. Elektrik : Sıva altı (3.8) Sıva üstü: (2.3)

8. Özel Durumlar: Çok özellikli (2) Özellikli (1)
Toplam Puan : ……………………………….

SABİT DEĞERLER (TL)

1. Ek Kullanışlar :
Duvar dolabı: 6 veya fazla gözlü (18000) 3-5 gözlü (12600)

1-2 gözlü (5400) yok ( - )

Vestiyer -
kütüphane : Var (5760) Yok ( - )
Güneş ısıtıcısı : Var (5760) Yok ( - )
Şömine : Var (7200) Yok ( - )

2. Mutfak :
Seramik döşemeli karo mozaik- Yarı modern Eski tip
modern dolaplı plâstik döşe

meli modern
dolaplı

Bina içinde : (36000) (25200) (12600) (3600)
Avluda : (32400) (22680) (11340) (3240)

3. Banyo – W.C. :

İçte Dışta 1. sınıf II. sınıf III. sınıf
Banyo : (1800) (—) (16200) (  9000) (1800)
W.C. : (1800) (—) (11700) (  5400) (1800)
Banyo-WC : (3600) (—) (27900) (14400) (3600)

4. Su :
Mutfak banyo w.c. Mutfak Banyo-WC Avlu

Sıcak-
soğuk : (9000) (3600) (5400) (—)
Soğuk: (5400) (1800) (3600) (—)

Sabit Değerler Toplamı : TL………………………………….
Özel not veya açıklama : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Görevlinin ismi: …………………………………………………………        Formu dolduran mal

İmzası : ……………………………………………………………….. sahibinin veya vekilinin
ismi :

………………………….
İmzası…………………

Tarih: ……../………/………
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__________

Ek : 2
ARSA VEYA ARSA NİTELİKLİ ARAZİ DEĞERLENDİRME FORMU

Kaza : ……………………………………… Koçan no: ………………………………………..
Kasaba veya köy: …………………………. Pafta no: …………………………………………
Mahalle : ………………………………….. Harita no: …………………………………………
Mevki: ……………………………………. Blok no: …………………………….……………

Parsel no: …………………..……………………..

Parsel alanı : ………..m² veya …………ay² (………dn …………….evlek …………ay²)
Parsel üzerine bina :  Var Yok
Varsa parsel üzerinde kapladığı alan : ……………..m² veya ……………….ay²
Parselin hudut komşuları : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Malın sahibi:

Sıra İsim Hisse K.K. No. 1974’deki adres Bugünkü adres
no.
1 ……………..  ………….  ………………  …………………..  …………………...
2 ……………..  ………….  ………………  …………………..  …………………...
3 ……………..  ………….  ………………  …………………..  …………………...
4 ……………..  ………….  ………………  …………………..  …………………...

KENT VE KENT GELİŞME SAHALARINDAKİ (EK 5’DEKİ)

ARSALAR İÇİN

i) Arsa, köşe başındadır : Evet Hayır
ii) Arsa, bölgenin ana arteri üzerindedir: Evet Hayır
iii) Arsa, komşu üst fiat bölgesi sınırındadır : Evet Hayır
iv) Arsa, komşu arsa kullanışları dolayısiyle değer kazanır : Evet Hayır

Evet ise açıklaması : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

v) Arsanın kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri vardır : Evet Hayır
Evet ise açıklaması : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

EK 10, 11, 12’DEKİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ ARSALAR İÇİN
i) Arsa, yerleşme yerinin merkezindedir: Evet Hayır
ii) Arsa, yerleşme yerinin ana yolu üzerindedir: Evet Hayır
iii) Arsanın asfalt yola cephesi vardır : Evet Hayır
iv) Arsa köşe başındadır : Evet Hayır
v) Arsanın kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri vardır : Evet Hayır

Evet ise açıklaması : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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EK 5, 10, 11, 12’DEKİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ
ARSA NİTELİKLİ ARAZİLER İÇİN

1. i) Arazi, alt yapısı mevcut yapı arsalarıyla çevrilidir : Evet Hayır
ii) Arazi, alt yapısı mevcut yapı arsalarıyla sınırdır: Evet Hayır
iii) Arazinin sadece asfalt yola cephesi vardır : Evet Hayır
iv) Arazinin sadece toprak yola cephesi vardır : Evet Hayır

11. i) Arazinin kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri vardır.
Evet Hayır
Evet ise açıklaması …………………………………………………………………………….

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

EK 16’DAKİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ ARSALAR İÇİN
i) Arsa köyün ana yolu üzerindedir : Evet Hayır
ii) Arsanın asfalt yola cephesi vardır : Evet Hayır
iii) Arsanın kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri vardır : Evet Hayır

Evet ise açıklaması :   …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Görevlinin İsmi : ……………………………………….. Formu dolduran mal sahibi veya
İmzası : ……………………………………….. vekilinin ismi : ……………………….

İmzası : ……………………….
Tarih : …………………………………..
Arsa veya arsa nitelikli Ayakkare taban birim Arsa veya arsa nitelikli
arazinin ayakkare taban fiyata eklenecek arazinin

birim fiyatı değerler ayakkare birim fiyatı
………………..TL/ay²           +      ………………..TL/ay² = ………………..TL/ay²

arsa veya arsa nitelikli arsa veya arsa nitelikli arsa veya arsa nitelikli
arazinin ayak kare arazinin alanı arazinin değeri

birim fiyatı
………………..TL/ay²             x       ……………………ay²     +        TL…………………..

M.K. No : …………………..

Ek : 3
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Tarımsal Kaynakların

DEĞER TAKDİRİ FORMU

Kaza

Toplam Puvan
1.H. Dönümü

1

Köy
Şahsın

Tapu No:            Sabit K. Değeri
100 2

T. P.  X  K 3

Tüm Alanın X 3 değeri : ……………………. TL. Tüm hisse için
Kaynağı terkedenin hissesi ………….../Değer oranı …………

Kaynağı terkedenin ismi :
Adresi :
H.K. numarası :

Terkedilen Kaynağın,

Kazası : Tapu referansları :
Köyü : Alanı………………. Hd………………. Hissesi………………..
Mevkii : ……………………….E

……………………….A2

Kaynağı terkedenin tereke memuru/ları veya mirascısı/ları
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Görevlinin adı, soyadı : …………………………………………………..
Ünvanı – İmzası : ……………………………………………………
Anket tarihi : …………………………….

A. KONUM – Toprak ve Topoğrafya

S.
No. Uzaklığı

500-1000
metre

0-500
metre

İçinde
üstünde Puvanlama

Puvan
Toplamı

1
2
3
4

Köyden
Ana Yoldan
Köy Yolundan
Diğer geçit
durumlarından

10
—
—
—

20
—
—
—

40
15
10
5

2. 3 ve 4. sırada belirtilen hususların sadece birinden puvan verilir.

S.
No.

Toprak ve
Topoğrafya

Düz-az Orta Fazla
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5
6
7
8

9

Meyil
Derinlik
Taşlılık-Kayalık
Toprak Karakteri
(Geçirgenlik)
Ekonomik değere
haiz ürün
yetiştirmeğe
elverişlilik

40
5

10
10

10

20
20
5

15

20

5
30
—
5

40

(2.A.E. 551 / 86 ile ilga.)

10 Teraslama
Beton Taş Toprak

20 15 10

Teraslama puvanı, sadece fazla meyilli arazilerde yapılan işlemler için verilir.

11 Gönene ürün ye-
tiştirme durumu

Var Yok
60 —

12
Kış dere suları

ile sulama
durumu

Düzenli Düzensiz Yok
60 30 —

11 ve 12. sırada belirtilen hususların sadece birinden puvan verilir.

B. SULANMA DURUMU
S.
No.

Su Kaynağının Tipi ve Özellikleri Puvan-
lama

Puvan
Top.

1 Tipi Pınar
Irmak

Arteziyen Gölet
*Keson-kuyu

150 125 100

23. A.E. 535 / 82 2 Kalitesi Her türlü bitki
türüne uygun

Her türlü bitki
türüne uygun

olmayan

Mahdut bitki
türüne uygun

130 50 15

23. A.E. 535 / 82 3

Yarar-
lanma
süresi
ve ka-
pasite

K/S 1 2 3 4 5

Devamlı

periodik

Mevsimler

240

105

50

260

115

55

280

125

60

300

135

65

320

145

70
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C. BAĞ (şaraplık)
BAĞ (sofralık)

Cinsi
Gelişme ve verim Ekiliş

iyi orta Zayıf
Nizami
Aralıklı

1 Siyah
Beyaz
diğer şarap-
lıklar

85 75 62 15

2

Sultani-
Kardinal
diğer sofra-
lıklar

140 125 110 (T) Sistemi
20

23. A.E. 535 / 82
6. A.E. 300 / 85

Susuz şartlarda yetiştirilen tüm bağ çeşitlerinin toprak yapısı nemli olduğu
gözönünde tutularak bağ arazisine ek 110 puan verilir.

D. MEYVE BAHÇELERİ
23.A.E. 535 / 82

Cinsi
Gelişme ve verim.

İyi Orta Zayıf
1. Elma, Armut, Muz,

Formoza, Ceviz.
2. Narenciye.
3. Zerdali, Şeftali, Erik,

Badem, Zeytin, Harup,
Hurma, İncir, Yenidünya.

4. Nar, Muşmula, ve sair
meyve ağaçları.

300
205

160

95

280
195

110

80

260
182

90

65

3.A.E. 485 / 85 Bağ ve meyve bahçelerinin bulunduğu bölgenin ekolojik özellikleri ile üretilen
üzümün ve meyvenin türü dikkate alınarak, Komisyonca plantasyon puan
değerlerine ekolojik özellikler için %15’e ve üretilen meyve ve üzüm türüne göre
de %15’e kadar olmak üzere artış uygulanabilir.

* Keson Kuyu : 1. Su kuyularını kapsar.

S.
No.

NOT
Puvan-
lama

Puvan

Top.

1 Münferit zeytin – harup ve meyve ağaçlarının
değerlendirilmesinde, 1 dönüme isabet eden ağaç
adedinden gidilerek hesaplama yapılır.
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2 Sulamada, suyun kapasitesi :
1 inçe kadar, normal ve devamlı olarak 2 dönüm sular
1-2 arası, normal ve devamlı olarak 5 dönüm sular
2-3 arası, normal ve devamlı olarak 10 dönüm sular
3-4 arası, normal ve devamlı olarak 20 dönüm sular
4-5 arası, normal ve devamlı olarak 30 dönüm sular
esasından hesaplanacaktır.

23.A.E. 535 / 82

3 Araziler, su kaynağının kapasitesine göre, sulu olarak
mütalâa edilecektir. (örneğin, 20 dönümlük bir
parselin 2 inç kapasiteli devamlı su kaynağı olması,
bu arazinin, Not 2’de belirtilen düzenlemeye göre,
sadece 5 dönümü sulu kabul edilecektir.)
Ancak su kaynağının zenginliğinin müsade ettiği
hallerde ve daha uzun süre kullanılması suretiyle her
kapasitedeki kaynağın sulayabileceği arazinin yüz
ölçümü not 2’de gösterilenin azami 4 katına kadar
artırılabilir.
Böyle hallerde sulanabilecek arazinin tümü periodik
olarak sulanabilen arazi sayılır.
Bir kaynağın sulayabileceği arazinin yüz ölçümü,
kaynağın zenginliği, sulamada kullanılan metod,
sulanan bitki türleri ve benzeri veriler gözönünde
bulundurularak Komisyonca saptanır.

4 Belirtilen parsel alanından daha fazla arazi sulama
kapasitesi bulunan su kaynağının,
değerlendirilmesinde Not 2’de belirtilen miktarlar
üzerinden hesaplama yapılarak, sulayabileceği her bir
dönüm fazla araziye, hesaplanan arazinin bir
dönümüne verilen sulama puvan miktarının 1/4’ü
kadar puvan ilâve edilir.

Bu tür bir kaynaktan sürekli olarak su alan ve
sulanan arazilerin (Su verenin kim olduğu ve su
verme durumu tevsik edilmek kaydiyle) puvan
değerine ½ oranında sulu arazi puvanı ilâve edilir.

5 Tam verime yatmamış meyve bahçeleri bağ ve
ağaçların puvan toplamlarında %50’ye kadar eksiltme
yapılır.

6 Bu formada belirtilen niteliklere uygun diğer koçanlı
arazilerim de şunlardır :

Parsel : ……………………………..
……………………………..

Alanı : ……………………………..
……………………………..

İmza : ……………………………..
Genel Puvan Toplamı

____________
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Ek : 4
BİNA YAŞI DOLAYISİYLE, BİNA DEĞERİNDEN İNDİRİLECEK

YÜZDELİK ORANLARI :

Binanın Yaşı
İndirilecek

Yüzdelik Oranı

0 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 ve Yuk.
Metruk bina

% 0
% 10
% 20
% 30
% 40
% 50
% 100

Ek : 5

2. A.E. 102 / 80 KENT VE KENT GELİŞME SAHALARINDAKİ YERLEŞME YERLERİ

Lefkoşa Güzelyurt
Ortaköy Mağusa
Kızılbaş Lârnaka
K. Kaymaklı Tuzla (L/ka)
B. Kaymaklı Limasol – Kısmen Aşağı Binatlı
Eylence Baf
Strovolos
Ay. Demet
Girne

___________

Ek : 6
FİYAT BÖLGELERİNİN ARSA AYAKKARE

BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ (TL)

Bölge No : Tavan (TL) Taban (TL)

I 1957.464 1033.488
II 1087.524 596.808
III 627.588 356.184
IV 374.364 218.772
V 229.824 137.736
VI 144.612 88.524
VII 92.916 57.888
VIII 60.732 38.376
IX 40.284 25.74
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X 27. 17.388
XI 18.252 11.808
XII 12.384 8.028
XIII 8.424 5.436

____________
EK : 7

ARSALARDA TABAN BİRİM FİYATLARA EKLENEBİLECEK
YÜZDE DEĞERLER ÇİZELGESİ (TL)

Fiat
Bölge
No.

i (TL) ii (TL) iii (TL) iv (TL) v (TL) Toplam
(TL)

I 138.6 138.6 138.6 138.6 369.576’ya kadar 923.976
II 73.62 73.62 73.62 73.62 196.236’ya kadar 490.716
III 40.716 40.716 40.716 40.716 108.54   ” ” 271.404
IV 23.328 23.328 23.328 23.328 62,28   ” ” 155.592
V 13.824 13.824 13.824 13.824 36.792 ” ” 92.088
VI 8.424 8.424 8.424 8.424 22.392 ” ” 34.442
VII 5.256 5.256 5.256 5.256 14.004 ” ” 35.028
VIII 3.348 3.348 3.348 3.348 8.964 ”     ” 22.356
IX 2.196 2.196 2.196 2.196 5.76   ”     ” 14.544
X 1.44 1.44 1.44 1.44 3.852 ”     ” 9.612
XI 0.972 0.972 0.972 0.972 2.556 ”     ” 6.444
XII 0.648 0.648 0.648 0.648 1.764 ”     ” 4.356
XIII 0.468 0.468 0.468 0.468 1.116 ”     ” 2.988

i) Köşe arsası olması (% 15)
ii) Bölge içindeki ana artere cephesi olması (% 15)

iii) Komşu üst derecedeki bölge sınırında olması (% 15)
iv) Komşu bulunduğu arsalardaki kullanışlar dolayısıyle değer kazanması (% 15)
v) Kendine özgü değerini artırıcı nitelikleri olması (% 40’a kadar)

_____________

EK : 8
FİAT BÖLGELERİNİN, ARSA NİTELİKLİ ARAZİ AYAK KARE

BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ (TL)

Fiat Bölge
No. Tavan (TL) Taban (TL)

I 1211.976 637.056
II 670.68 365.364
III 384.516 215.64
IV 226.944 130.14
V 137.016 79.704
VI 83.988 49.068
VII 51.804 30.024
VIII 31.788 17.892
IX 19.08 10.008
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X 10.8 4.824
XI 5.364 1.332
XII 3.78 1.332
XIII 1.908 1.332

___________

Ek : 9
ARSA NİTELİKLİ ARAZİLERDE TABAN BİRİM FİYATLARA

EKLENEBİLECEK YÜZDE DEĞERLER ÇİZELGESİ (TL)

Fiyat Bölge
No. i (TL)

I
ii (TL) iii (TL) iv (TL)

II
(TL)

Toplam
(TL)

I 344,952 229.968 114.984 57.492 229.968 574.92
II 183.204 122.112 61.056 30.528 122.112 305.316
III 101.34 67.536 33.768 16.884 67.536 168.876
IV 58.068 38.736 19.368 9.684 38.736 96.804
V 34.38 22.932 11.448 5.724 22.932 57.312
VI 20.952 13.968 6.984 3.492 13.968 34.92
VII 13.068 8.712 4.356 2.196 8.718 21.78
VIII 8.352 5.544 2.772 1.404 5.544 13.896
IX 5.436 3.636 1.8 0.9 3.636 9.072
X 3.6 2.376 1.188 0.612 2.066 5.976
XI 2.412 1.62 0.792 0.396 1.62 4.032
XII 1.476 0.972 0.504 0.252 0.972 2.448
XIII 0.36 0.216 0.108 0.072 0.216 0.576

i) Alt Yapısı Mevcut yapı arsalariyle çevrilmiş olması (%60)
ii) Alt Yapısı Mevcut yapı arsalariyle sınırı olması (%40)

iii) Sadece asfalt yola cephesi olması (%20)
iv) Sadece Toprak yola cephesi olması (%10)
v) Bölge içerisindeki konumu ve diğer özellikleri dolayısıyle değerini artırıcı nitelikleri olması

(%40’a kadar)

i-ii-iii-iv’den sadece bir etken değerlendirilir.

___________
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EK 10
2.A.E. 192 / 80  KENTLERİN YOĞUN ETKİ ALANI İÇİNDE VE ULAŞIM AVANTAJI

OLAN YERLEŞME BİRİMLERİNDE ARSA VE ARSA NİTELİKLİ
ARAZİ TAVAN VE TABAN BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ :

Arsa Birim Fiyatları
(TL)

Arsa Nitelikli Arazi
Birim Fiyatları (TL)

TAVAN TABAN TAVAN TABAN
Beylerbeyi (Bellapais),
Karaoğlanoğlu (Ayyorgi),
Karakum (Karakomi),
Doğanköy (Termia), Gönyeli,
Lâkadamya, Aş. Binatlı (Aş.
Polemitya), Yalova (Piskobu), 50.46 20.19 25.4 8.56
Çatalköy (Ay. Epiktitos),
Ozanköy (Kazafana), Boğaz
(Girne), Dikmen (Dikomo),
Edremit (Tirmit), Alayköy
(Yerolakko), Hamitköy
(Mandrez), Haspolat (Mia
Milya), Aş. Bostancı (Aş.
Zodya), Deftera, Yeroşibu,
Yermasoya 35.36 14.14 17.0 5.8

Demirhan (Tirhon),
Minareliköy, Balıkesir
(Palikitro), Yuk. Bostancı
(Yuk. Zodya), Aydınköy
(Prastyo), Akçay (Argaca),
Zümrütköy (Katakopya), Yeni
Boğaziçi (Aysergi),
Mormenekşe (Limya), Tuzla
(Engomi), Mormenekşe
(Vromolakşa), Menevi, Yu.
Binatlı (Yu. Polemitya),
Çanakkale (Kandu), Yunus
(Koloş), Gözügüzel
(Asomatos), Yeşilova
(Mandirya), Yolüstü (Koloni),
Ovalık (Dimi), Karşıyaka
(Prodromi), Akaça,
Peristerona, (Akaça
Peristeronası) Gaziveren,
Yeşilyurt (Pendaya)

24.11 9.64 11.0 3.75



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

30

Ek : 11

2.A.E. 4 / 80 ALT MERKEZ NİTELİKLİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE ARSA VE ARSA
2.A.E. 192 / 80 NİTELİKLİ ARAZİ TAVAN VE TABAN BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ :

Arsa Birim Fiyatları
(TL)

Arsa Nitelikli Arazi
Birim Fiyatları (TL)

TAVAN TABAN TAVAN TABAN
Lapta-Alsancak (Karava) -
Lefke - İskele (Trikomo) -
Bahçalar (Trikomo) - Poli 35.36 14.14 17.00 5.8

Dali - Değirmenlik - Geçitkale
(Köfünye) - Akdoğan (Lisi)
Yu. Lefkara 24.11 9.64 11.00 3.75

___________
Ek : 12

ÖZEL NİTELİKLİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ ARSA VE ARSA
NİTELİKLİ ARAZİ TAVAN VE TABAN BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ :

Arsa Birim Fiyatları
(TL)

Arsa Nitelikli Arazi
Birim Fiyatları (TL)

TAVAN TABAN TAVAN TABAN
Boğaztepe (Monarga) - Boğaz
(Trikomo) 35.36 14.14 17.00 5.80

Pile - Beyarmudu (Pergama) -
Çayönü (Paramal) - Düzkaya
(Evdim) Elmalı (Monyat) 24.11 9.64 11.00 3.75

___________

EK 13

3.A.E. 192 / 80 EK. 10, 11, 12’DEKİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ ARSA TABAN
BİRİM FİYATLARINA EKLENECEK YÜZDELİK ORANLARI (TL)

Yerleşme Yeri i
(%30)

ii
(%10)

iii
(%20)

iv
(%10)

v
(%30)

Toplam
(%100)

Beylerbeyi (Bellapais) -
Karaoğlanoğlu (Ayyorgi)
- Karakum (Karakomi) -
Doğanköy (Termiya) -
Gönyeli, Lakadamya - Aş.
Binatlı (Aş Polemitya),
Yalova (Piskobu)

9.08 3.03 6.06 3.03 9.08 30.28
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Çatalköy (Ay Epiktitos) -
Ozanköy (Kazafana) -
Boğaz (Girne) - Lâpta -
Alsancak (Karava) -
Dikmen (Dikomo) -
Edremit (Tirmit) Lefke -
Alayköy (Yerolakko) -
Hamitköy (Mandrez) -
Aş. Bostancı (A.Zodya)
Haspolat (Mia-Milya)
Boğaztepe (Monarga) -
Boğaz (Trikomo) - İskele
(Trikomo) Bahçalar
(Trikomo) - Deftera -
Yermasoya - Yeroşibu -
Poli 6.3 2.12 4.24 2.12 6.36 21.20

Değirmenlik -
Minareliköy - Demirhan
(Tirhon) - Balıkesir
(Palikitre) Y. Bostancı (Y.
Zodya) - Gaziveren
(Gaziveran) - Yeşilyurt
(Pendaya) - Aydınköy
(Prastyo) - Akçay
(Argaca) - Zümrütköy
(Katakopya) - Yeni
Boğaziçi (Ay sergi) -
Mormenekşe (Limya) -
Tuzla (Engomi) -
Geçitkale (Lefkonuk) -
Akdoğan (Lisi) Pile -
Beyarmudu (Pergama) -
Dali - Yuk. Lefkara -
Akaça - Peristerona
(Akaça) Mormenekşe
(Vromolakşa) - Menevi -
Yuk. Binatlı (Yuk.
Polemitya) - Elmalı
(Monyat) - Çanakkale
(Kandu) - Yunus (Koloş)
- Çayönü (Paramal) -
Düzkaya (Evdim) -
Gözügüzel (Asomatos) -
Yeşilova (Mandirga) -
Yolüstü (Koloni) Ovalık
(Dimi) - Karşıyaka
(Prodromi) 4.34 1.45 2.89 1.45 4.34 14.47
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i) Yerleşme yerinin merkezinde (ticari-idari) bulunması (%30)
ii) Yerleşme yerinin ana yolunun üzerinde bulunması (%10)

iii) Asfalt yola cephesi olması (%20)
iv) Köşe başı olması (%10)
v) Kendine özgü değerini artırıcı diğer özellikleri olması (%30)

__________

Ek : 14

2.A.E. 4 / 80 EK, 10, 11, 12’DEKİ YERLEŞME BİRİMLERİNDEKİ ARSA NİTELİKLİ
3.A.E. 192 / 80 ARAZİ TABAN BİRİM FİYATLARINA EKLENEBİLECEK

YÜZDELİK ORANLARI (TL)

Yerleşme Yeri
i

(%60)
TL

ii
(%40)

TL

iii
(%20)

TL

iv
(%10)

TL

v
(%40)

TL

Toplam
(%100)

TL
Beylerbeyi (Belapais) -
Karaoğlanoğlu (Ayyorgi)
- Karakum (Karakomi) -
Doğanköy (Termiye) -
Gönyeli - Lakadamya -
Aş. Binatlı (Aş.
Polemitya), Yalova
(Piskobu)
Çatalköy (Ay Epiktitos) -
Ozanköy (Kazafana) -
Boğaz (Girne) - Lâpta -
Alsancak (Karava) -
Dikmen (Dikomo) -
Edremit (Tirmit) Lefke -
Alayköy (Yerolakko) -
Hamitköy (Mandrez) -
Aş. Bostancı (A.Zodya) -
Haspolat (Mia Milea) -
Boğaztepe (Monarga) -
Boğaz (Trikomo) İskele
(Trikomo) - Bahçalar
(Trikomo) Deftera -
Yermasoya - Yeroşibu -
Poli.

10.10

6.72

6.74

4.48

3.36

2.24

1.68

1.12

6.74

4.48

16.82

11.20
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Değirmenlik -
Minareliköy - Demirhan
(Tirhon) Balıkesir
(Palikitre) - Y. Bostancı
(Y. Zodya) - Gaziveren
(Gaziveran) - Yeşilyurt
(Pendaya) - Aydınköy
(Prastyo) - Akçay
(Argaca) - Zümrütköy
(Katakopya) - Yeni
Boğaziçi (Aysergi) -
Mormenekşe (Limya) -
Tuzla (Engomi) -
Geçitkale (Köfünye) -
Akdoğan (Lisi) - Pile -
Beyarmudu (Pergama) -
Dali - Yuk. Lefkara -
Akaça - Peristerona
(Akaça) - Mormenekşe
(Vromolakşa) Menevi -
Yuk. Binatlı (Yuk.
Polemitya) Elmalı
(Monyat) - Çanakkale
(Kandu) Yunus (Koloş) -
Çayönü (Paramal) -
Düzkaya (Evdim) -
Gözügüzel (Asomatos)
Yeşilova (Mandirga) -
Yolüstü (Koloni) Ovalık
(Dimi) - Karşıyaka
(Prodromi) 4.35 2.90 1.45 .73 2.90 7.25

i) Alt yapısı mevcut yapı arsalariyle çevrilmiş olması (%60)
ii) Alt yapısı mevcut yapı arsalariyle sınırlı olması (%40)

iii) Sadece asfalt yola cephesi olması (%20)
iv) Sadece toprak yola cephesi olması (%10)
v) Bölge içerisinde konumu ve diğer özellikleri

dolayısiyle değerini artırıcı nitelikleri olması (%40’a kadar)
i-ii-iii-iv’den sadece bir etken değerlendirilir.

___________
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Ek : 15
KÖYLERDEKİ ARSALARIN AYAKKARE TAVAN VE TABAN

BİRİM FİYAT ÇİZELGESİ

2.A.E. 4 / 80
10.10.1980
R.G.107
(Düzeltme)

Arsa Birim Fiyatları (TL)
Tavan Birim
Fiyat (TL)

Taban Birim
Fiyat (TL)

Gemikonağı (Ksero) - Yedidalga
(Kambu Deresi) - Düzova
(Eksomedoş) - Türkeli (Ayvasıl)
Yaylâ (Siryanahor) - Yılmazköy
(Şillura) - Cihangir (Abohor) -
Kurumanastır - Gökhan (Voni) -
Akıncılar (Luricina) - Karaman
(Karmi) - Ağırdağ - Karşıyaka
(Vasilya) - Zeytinlik (Templos) -
Çamlıbel (Mirtu) - Esentepe
(Aykuruş) - Ulukışla (Maratoğno) -
Serdarlı (Çatoz) - Paşaköy (Asha) -
Mehmetcik (Galatya) - Vadili -
Türkmenköy (Kondea) - Dipkarpaz
(Rizokarpazo) - Maltepe (Yalusa) -
Mutluyaka (Stillos) - Tatlısu (Akatu) -
Dizdarköy (Nisu) - Vuda - Yıldırım
(Celya) - Geçitkale (Lefkonuk) -
Tatlısu (Mari) - Bağlarbaşı (Malya) -
Altıncık (Hirsofu) - Kervanyolu
(Karamullides) Esentepe (Aynikola) -
Aydın (Ayanni) - Çıralı (Lemba) -
Sakarya (Kukla) - Hulu, Amarget -
Yaylâ (Yalya) - Aydoğan
(Stavrokkonno) - Aş. Kalkanlı (Aş.
Arodez) - Yuk. Kalkanlı (Yuk.
Arodez) 16.07 6.43

Serhatköy (Filya) - Şahinler (Masari) -
Kalkanlı (Kaputi) Mevlevi (Kira) -
Yuvacık (Khrisiliu) Güneşköy (Nikita)
- Kördemen - Tepebaşı (Yorgoz) -
Karaağaç (Harça) - Kumyalı
(Kumyalık) - Gönendere (Konetra) -
Gaziköy (Afanya) - Zeamet
(Leonarisos) - Dörtyol (Prastyo) -
Pirhan (Pirga) - Aslanköy (Angastina)



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

35

- Üçşehitler (Goşşi) - Terazi (Zii) -
Aksu (Anglisiya) - Alaniçi (Klavya) -
Bahçalar (Pervolia L/ka) - Boğaziçi
(Aytotro) - Cevizli (Civisil) - Düzova
(Softalar) - Tersifan, Cite - Aleminyo -
Gökağaç (Alehtora) - Mutluyaka
(Muttayaka) - Kayakale (Trahoni) -
Pissuri - Yakacık (Magunda) -
Karaağaç (Platusa) - Gündoğdu
(Antroliku) - Engindere (Ayvarvara) 10.61 4.24

Yeniceköy - Beyköy - Kanlıköy -
Kırklar (Timbu) - Meriç (Mora) -
Doğancı (Elye) - Taşköy (Petre) -
Yeşilırmak (Limniti) - Koruçam
(Kormacit) - Pınarbaşı (Kırnı) -
Dağyolu (Fota) - Kaynakköy (Sihari) -
Taşkent (Vuno) - Güngör
(Kutsevendi) - Karpaşa - Kozan
(Larnaka Dis Lapityu) - Akdeniz
(Ayrini) - Şirinevler (Ayermola) -
Özhan (Asomados) - Korkuteli
(Gaydura) - Alaniçi (Pi-Peristerona) -
Ötüken (Spathariko) - Kuzucuk
(Arnai) - Aygün (Ayyorgi) - Yeşilköy
(Ayantroniko) - Çayırova (Aytotro) -
Pamuklu (Tavros) - Sipahi (Aytirya) -
Boğaziçi (Lapatos) - Gölbaşı
(Singrasi) - Akova (İpsos) - İnönü
(Sinde) - Sütlüce (İpsillat) - Yıldırım
(Milya) - Nergisli (Yenağra) -
Güvercinlik (Aşeritu) - Düzce (Ahna)
- Çayönü (Kalopsida) - Köprü (Kukla)
- Büyükkonuk (Komikebir) -
Yedikonuk (Eptakomi) - İncirli
(Makrasiga) - Dereliköy (Bodamya) -
Aretyu - Denya - Orunda - Matyat
Ötüken (Mennoya) - Taşkent (Dohni)
- Çamlıbel (Pirga) - Akkor
(Anafodiya) - Aletirko - Kalavason -
Maroni - Beşevler (Pendakomo) -
Mersinlik (Aytuma) - Esenköy
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(Armenehor) - Fasula - Ceylan
(Cilan) - Çamlıca (Pladanisya) -
Taşlıca (Anoyira) - Aksu (Aksilu) -
Kavaklı (Ayyorgi) - Susuz - Maltya
(Melatya) - Soğucak (Mamundali) -
Aktepe (Asproya) - Beşiktepe
(Melandra) - Çakırlar (Tera) -
Girittera-Arhimandrida-Ceyhan
(Ciyas) - Bağrıkara (Fasula) -
Dereboyu (Evretu) - Dağaşan (Vreçça)
- Tabanlı (İstinco) 7.07 2.83

Dilekkaya (Ayakebir) - Yiğitler
(Arçoz) - Kırıkkale (Meluşa) Erdemli
(Tremeşe) - Gaziler (Piroyi) -
Çamlıköy (Kalohoryo) - Taşpınar
(Angolem) - Madenliköy (Ayyorgi) -
Bağlıköy (Ambeliku) - Ömerli
(Galini) - Cengizköy (Peristeronari -
Gayretköy (Avlona) - Yeşiltepe (Elea)
- Maltya (Paleosofo) - Ilgaz (İfterika) -
İncesu (Mathides) - Arapköy (Klepini)
- Geçitköy (Panağra) - Hisarköy
(Kambilli) - Akçiçek (Siskilip) -
Alemdağ (Ağırdaki) - Bahçeli
(Kalogrea) - K. Erenköy - Göçeri
(Pileri) - Atlılar (Aloda) - Muratağa
(Marata) - Sandallar (Sandallaris) -
Kurudere (Musulita) - Turunçlu
(Stroncolo) - Yarköy (Ay-Elia) -
Kaleburnu (Kalinoporni) - Gelincik
(Vasili) - Tuzluca (Patriç) - Altınova
(Aynakofo) - Avtepe (Ay Simen) -
Ardahan (Ardana) - Derince
(Vatilakas) - Kalecik (Gastirya) -
Kaplıca (Davlos) - Balalan
(Pladanisyo) - Çınarlı (Platan) - Ergazi
(Ovgoroz) - Kuruova (Korovya) -
Mallıdağ (Melunda) - Kurtuluş
(Avgalida) - Boltaşlı (Litrangomi) -
Pınarlı (Vitsada) - Ağıllar (Mandrez) -
Bafra (Vokalida) - Çamlıca (Kufez) -
Koççat - Flasu - Linu - Koraku -
Esendağ (Aybifan) - Arpalık
(Aysozemeno) - Kurtboğan (Kutrafa) -
Zeytinlik (Alifodez) -
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Aplanda - Çeliktaş (Prastyo) - Silifke
(Siligu) - Finike - Görmeli (Aretyu) -
Uluçam (Marona) - Yuvalı (Prastyo) -
Gökçebel (Falya) - Akkargı (Pitargu) -
Kuşluca (Sarama) - Bozalan (Lapityu) 4.82 1.93

Gürpınar (Aymarina) - Kalavaç -
İkidere (Diopotamas) - Bademliköy
(Lutra) - Şirinköy (Varişa) - Kurutepe
(Kserovuno) - Günebakan (Amadyez)
- Beşparmak (Trapeza) - Sadrazam
(Livera) - Kayalar (Orga) - Kömürcük
- Mersinlik (Flamudi) - Görneç -
Kilitkaya (Kritya) - Topçuköy -
Esenköy (Kilanemos) - Adaçay
(Melanarga) - Taşlıca (Neta) -
Turnalar (Yerani) - Yamaçköy
(Aynikola) - Zeybekköy (Ayevstat) -
Sazlıköy (Livadya) - Tirmen
(Tripimeni) - Ergenekon (Ayharida) -
Arıdamı (Artimi) - Erenköy (Koççina)
- Mansur - Bozdağ (Aytotro) -
Küçükköy (Margi) - Yağmuralan
(Vroişa) - Alevkaya (Alevga) -
Süleymaniye (Selemani) - Selçuklu
(Sellaintapi) - Akhisar (Ayanna) -
Alsandık (Civiya) - Yerovası
(Yerovasa) - Olukönü (Lukrono) -
Akarsu (Akurso) - Uzunmeşe
(Tremetuşa) - Faslı - Tatlıca (Zaharga)
- Kurtağa (Kurtaka) - Yoğurtçular
(Galatarya) - Demirci (Ay-sederos) 3.21 1.29
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Ek : 16
KÖYLERDEKİ ARSA TABAN BİRİM FİYATLARINA EKLENEBİLECEK

YÜZDELİK ORANLARI :

2.A.E. 4 / 80
10.10.1980
R.G.107
(Düzeltme)

i
(%35)

ii
(%35)

iii
(%30)

Toplam
(%100)

Gemikonağı (Ksero) - Yedidalga
(Kambu Deresi) - Düzova
(Eksomedoş) - Türkeli (Ayvasıl)
Yaylâ (Siryanahor) - Yılmazköy
(Şillura) - Cihangir (Abohor) -
Kurumanastır - Gökhan (Voni) -
Akıncılar (Luricina) - Karaman
(Karmi) - Ağırdağ - Karşıyaka
(Vasilya) - Zeytinlik (Templos) -

Çamlıbel (Mirtu) - Esentepe
(Aykuruş) - Ulukışla (Maratoğno) -
Serdarlı (Çatoz) - Paşaköy (Asha) -
Mehmetçik (Galatya) - Vadili -
Türkmenköy (Kondea) - Dipkarpaz
(Rizokarpazo) - Maltepe (Yalusa) -
Mutluyaka (Stillos) - Tatlısu (Akatu) -
Dizdarköy (Nisu) - Vuda - Yıldırım
(Celya) - Geçitkale (Lefkonuk) -
Tatlısu (Mari) - Bağlarbaşı (Malya) -
Altıncık (Hirsofu) - Kervanyolu
(Karamullides) Esentepe (Aynikola) -
Aydın (Ayanni) - Çıralı (Lemba) -
Sakarya (Kukla) - Hulu, Amarget -
Yaylâ (Yalya) - Aydoğan
(Stavrokonno) - Aş. Kalkanlı (Aş.
Arodez) - Yuk. Kalkanlı (Yuk.
Arodez) 3.38 3.38 2.89 9.65

Serhatköy (Filya) - Şahinler (Masari) -
Kalkanlı (Kaputi) Mevlevi (Kira) -
Yuvacık (Khrisiliu) Güneşköy (Nikita)
- Kördemen - Tepebaşı (Yorgoz) -
Karaağaç (Harça) - Kumyalı
(Kumyalık) - Gönendere (Konetra) -
Gaziköy (Afanya) - Zeamet
(Leonarisos) - Dörtyol (Prastyo) -
Pirhan (Pirga) - Aslanköy (Angastina)
- Üçşehitler (Goşşi) - Terazi (Zii) -
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Aksu (Anglisiya) - Alaniçi (Klavya) -
Bahçalar (Pervolia L/ka) - Boğaziçi
(Aytotro) - Cevizli (Civisil) - Düzova
(Softalar) - Tersifan, Cite - Aleminyo -
Gökağaç (Alehtora) - Mutluyaka
(Muttayaka) - Kayakale (Trahoni) -
Pissuri - Yakacık (Magunda) -
Karaağaç (Platusa) - Gündoğdu
(Antroliku) - Engindere (Ayvarvara) 2.23 2.23 1.91 6.37

Yeniceköy - Beyköy - Kanlıköy -
Kırklar (Timbu) - Meriç (Mora) -
Doğancı (Elye) - Taşköy (Petre) -
Yeşilırmak (Limniti) - Koruçam
(Kormacit) - Pınarbaşı (Kırnı) -
Dağyolu (Fota) - Kaynakköy (Sihari) -
Taşkent (Vuno) - Güngör
(Kutsevendi) - Karpaşa - Kozan
(Larnaka Dis Lapityu) - Akdeniz
(Ayrini) - Şirinevler (Ayermola) -
Özhan (Asomados) - Korkuteli
(Gaydura) - Alaniçi (Pi-Peristerona) -
Ötüken (Spathariko) - Kuzucuk
(Arnai) - Aygün (Ayyorgi) - Yeşilköy
(Ayantroniko) - Çayırova (Aytotro) -
Pamuklu (Tavros) - Sipahi (Aytirya) -
Boğaziçi (Lapatos) - Gölbaşı
(Singrasi) - Akova (İpsos) - İnönü
(Sinde) - Sütlüce (İpsillat) - Yıldırım
(Milya) - Nergisli (Yenağra) -
Güvercinlik (Aşeritu) - Düzce (Ahna)
Çayönü (Kalopsida) - Köprü (Kukla) -
Büyükkonuk (Komikebir) -
Yedikonuk (Eptakomi) - İncirli
(Makrasiga) - Dereliköy (Bodamya) -
Aretyu - Denya-Orunda - Matyat
Ötüken (Mennoya) - Taşkent (Dohni)
- Çamlıbel (Pirga) - Akkor
(Anafodiya) - Aletirke - Kalavason -
Maroni - Beşevler (Pendakomo) -
Mersinlik (Aytuma) Esenköy
(Armenehor) - Fasula - Ceylan (Cilan)
- Çamlıca (Pladanisya) - Taşlıca
(Anoyira) - Aksu (Aksilu) - Kavaklı
(Ayyorgi) - Susuz-Maltya (Melatya) -
Soğucak (Mamundali) - Aktepe
(Asproya) - Beşiktepe
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(Melandra) - Çakırlar (Tera) -
Girittera-Arhimandrida-Ceyhan
(Ciyas) - Bağrıkara (Fasula) -
Dereboyu (Evretu) - Dağaşan (Vreçça)
- Tabanlı (İstinco) 1.49 1.49 1.27 4.25

Dilekkaya (Ayakebir) - Yiğitler
(Arçoz) - Kırıkkale (Meluşa) Erdemli
(Tremeşe) - Gaziler (Piroyi) -
Çamlıköy (Kalohoryo) - Taşpınar
(Angolem) - Madenliköy (Ayyorgi) -
Bağlıköy (Ambeliku) - Ömerli
(Galini) - Cengizköy (Peristeronari -
Gayretköy (Avlona) - Yeşiltepe (Elea)
- Malatya (Paleosofo) - Ilgaz (İfterika)
- İncesu (Mathides) - Arapköy
(Klepini) - Geçitköy (Panağra) -
Hisarköy (Kambilli) - Akçiçek
(Siskilip) - Alemdağ (Ağırdaki) -
Bahçeli (Kalogrea) -
K. Erenköy - Göçeri (Pileri) - Atlılar
(Aloda) - Muratağa (Marata) -
Sandallar (Sandallaris) - Kurudere
(Musulita) - Turunçlu (Stroncolo) -
Yarköy (Ay-Elia) - Kaleburnu
(Kalinoporni) - Gelincik (Vasili) -
Tuzluca (Patriç) - Altınova
(Aynakofo) - Avtepe (Aysimen) -
Ardahan (Ardana) - Derince
(Vatilakos) - Kalecik (Gastirya) -
Kaplıca (Davlos) - Balalan
(Pladanisyo) - Çınarlı (Platan) - Ergazi
(Ovgoroz) - Kuruova (Korovya) -
Mallıdağ (Melunda) - Kurtuluş
(Avgalida) - Boltaşlı (Litrangomi) -
Pınarlı (Vitsada) - Ağıllar (Mandrez) -
Bafra (Vokalida) - Çamlıca (Kufez) -
Koççat - Flasu - Linu - Koraku -
Esendağ (Aybifan) - Arpalık
(Aysozemeno) - Kurtboğan (Kutrafa) -
Zeytinlik (Alifodez) - Aplanda -
Çeliktaş (Prastyo) - Silifke (Siligu) -
Finike - Görmeli (Aretyu) - Uluçam
(Marona) - Yuvalı (Prastyo) -
Gökçebel (Falya) - Akkargı (Pitargu) -
Kuşluca (Sarama) - Bozalan (Lapityu) 1.01 1.01 .87 2.89
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Gürpınar (Aymarina) - Kalavaç -
İkidere (Diopotamos) - Bademliköy
(Lutro) - Şirinköy (Varişa) - Kurutepe
(Kserovuno) - Günebakan (Amadyez)
- Beşparmak (Trapeza) - Sadrazam
(Livera) - Kayalar (Orga) - Kömürcük
- Mersinlik (Flamudi) - Görneç -
Kilitkaya (Kritya) - Topçuköy -
Esenköy (Kilanemos) - Adaçay
(Melanarga) - Taşlıca (Neta) -
Turnalar (Yerani) - Yamaçköy
(Aynikola) - Zeybekköy (Ayestat) -
Sazlıköy (Livadya) - Tirmen
(Tripimeni) - Ergenekon (Ayharida) -
Arıdamı (Artimi) - Erenköy (Koççina)
- Mansur - Bozdağ (Aytotro) -
Küçükköy (Margi) - Yağmuralan
(Vroişa) - Alevkaya (Alevga) -
Süleymaniye (Selemani) - Selçuklu
(Sellaintapi) - Akhisar (Ayanna) -
Alsandık (Civiya) - Yerovası
(Yerovasa) - Olukönü (Lukrono) -
Akarsu (Akurso) - Uzunmeşe
(Tremetuşa) - Faslı - Tatlıca (Zaharga)
- Kurtağa (Kurtaka) - Yoğurtçular
(Galatarya) - Demirci (Ay-sederos) .68 .68 .58 1.94

i) Asfalt yola cephesi olması

ii) Köy ana yolu üzerinde olması

iii)Kendine özgü değerini artırıcı
diğer özellikleri olması.
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EK : 17

A.E. 354 / 89
3.A.E. 151 / 90

Kırmızı Bölgeler içinde kalan arsa ve arsa nitelikli arazîlerîn, Tüzüğün 44 (3)
maddesi uyarınca, Tavan ve Taban birim fiyat çizelgesi.

Yerleşim Yerleri
Arsa Birim

Fiyatları

Arsa Nitelikli
Arazi Birim

Fiyatları
Tavan Taban Tavan Taban

Tuzla, Yeni Boğaziçi, Ötüken, Yeni
İskele, Bahçeler, Boğaz, Boğaztepe,
Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu,
Doğanköy, Çatalköy, Ozanköy,
Edremit, Lâpta, Alsancak, Zeytinlik,
Kahraman,
Karakum, Yeşiltepe, İncesu,
Karşıyaka, Arapköy, Karaağaç,
Esentepe, Bahçeli, Küçük Erenköy,
Kalecik, Bafra, Pamuklu, Kumyalık,
Sadrazamköy, Kayalar

50.46

24.11

20.19

9.64

25.4

11

8.56

3.75

EK : 18

A.E. 354 / 89 Kırmızı Bölgeler içinde kalan arsaların, Tüzüğün 44 (3) maddesi uyarınca Taban
birim fiyatlarına eklenecek yüzdelik oranları.

i ii iii iv v Toplam
Yerleşim Yerleri %30 %10 %20 %10 %30 %100

Tuzla, Yeni Boğaziçi,
Ötüken, Yeni İskele,
Bahçeler, Boğaztepe,
Boğaz, Beylerbeyi,
Karaoğlanoğlu, Doğanköy,
Çatalköy, Ozanköy,
Edremit, Lâpta, Alsancak,
Zeytinlik, Karaman,
Karakum, Yeşiltepe,
İncesu, Karşıyaka. 9.08 3.03 6.06 3.03 9.08 30.28

Arapköy, Karaağaç,
Esentepe, Bahçeli, Küçük
Erenköy, Kalecik, Bafra,
Pamuklu, Kumyalık

4.34 1.45 2.89 1.45 4.34 14.47

_________
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EK : 19

A.E. 354 / 89 Kırmızı bölgeler içinde kalan Arsa Nitelikli arazîlerîn, Tüzüğün 44 (3) maddesi
uyarınca, Taban birim fiyatlarına eklenecek yüzdelik oranları

i ii iii iv v Toplam
Yerleşim Yerleri %60 %40 %20 %10 %40 %100

Tuzla, Yeni Boğaziçi,
Ötüken, Yeni İskele,
Bahçeler, Boğaz,
Boğaztepe, Beylerbeyi,
Karaoğlanoğlu, Doğanköy,
Çatalköy, Ozanköy,
Edremit, Lâpta, Alsancak,
Zeytinlik, Karaman,
Karakum, Yeşiltepe,
İncesu, Karşıyaka. 10.10 6.74 3.36 1.68 6.74 16.82
Arapköy, Karaağaç,
Esentepe, Bahçeli, Küçük
Erenköy, Kalecik, Bafra,
Pamuklu, Kumyalık 4.35 2.90 1.45 0.73 2.90 7.25


