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AÇIKLAMA :

X* (lı-'ııclde öLçol< bLi.yi.i tmesi; 'l'eknik vöriden ııiiınl<ürı cılnıakLiı birlikte, çeşitl.i i}ıLi-
yaı;1-:rrciaıı I<ayna}<1.ıınan ısr;ırlı iste}<ler, kar.şıı;:rıda, sııı.ırLı tutulnıai< vt, t.e}<ııi}<

ıloi'ı-ıt]ılı-ıLıığr.inıı işt.el<]-i. }<t-ırı.ıluşun üs,tLennıesi l<oşuluy'} a y:ılıı}ma}<taclır.. [3ı_ı lıuı;i.ıs,
biiyiılii1eıı 1ıııftanın al,t.ında aşağı,daki şe[<i.Lde açrklanır..
" Bu p;;f ta, isLe1< üzerine L/.,.. ölçeğinden tıüyütü.lıııiiştür. Teknii< sorıımlul.ı_ığuı
istekli ... ne aittir''

(x) 1- lşaretlj. üriirı ayn1 zamanda öze,L sektöre de yaprJ.ır.
'2- Öz,r:l, se}<töriin i,steyeceğ1 uçuş hiznıe t-i Döııe r Scrnıaye mevzuatı gereği işin

ıııaıliyet-.jne % 2O 1<6rın ekLenmesi ile öze], hesaba tabidir.

Ürünün Adl Satı_ş Fiatı
TLl Adet

Yere .l Nirengi ağı na dayalı
Kadastr<ı pafta kopvalar"ı.

ivlat ozalit 5Ox7O cm.
70x1OO cm.

Saydarn PVC Bazlı 5Ox7O cm.
7Ox1OO cnı.

_?9ıZq _9[.
7Ox10O cm.

Fi Lııı a 1tl ığı nda
Olçek Değiştirnıe 5Ox7O cm. 7OxlOO cm.

1/1ooo _ 1/50oO
1/5o0 - 1 /.Lo0o
1/lOL)O - T/2OOO
1/500U _ I/25oo
I/2o0o _ 1/1ooo 351 . Ooo. _

Geodezi}< Alet ba}<ı,tn ve onat^ınıı
Oze1. hesapla-
rnava lal.,idj,r

Ceode.zik ale L kalibrasvoııu 55. oOO. _

Elıı}<tr-onik kenar ölçünıi.i
(1 saatlik fiatı )

77 .oo] - -
Gausş-Kı,uger Pro j eks iyorrurıda
Blok Nir"engi Hesabı (l N,ıkt.;ı)

I(1as i j<

Fotcığra-
nıe tr" i }<

BB. O00. _

Ncı}<ta voğı_ın-
.1 ı-ığıı ve ölçeğt:
göı,tı iJze L t,ıe*

sap } aıınaya

t:ı}ıidir,.
Bir 1ı:,ıft-rının
l<o<ır,dinaı L Lar,ı

pafta l<öşe



Sı,ra
No

Ürünijn Adr Satrş F'iat.ı
TL. /Adet

1 (x) L/5.0Oo Ölçekl i

korı var l_ ar r
ST ve |j'lK Hari ta

Maı t.. Oza,l.it ]1.ooo.-

Saydaıı Oza.l. it 3:]. Ooo. _

Savc]am PVC Baz1: 132. o0o. _

Ii'i.Lm 144-0oo-_

2 l]ava Fotoğrafları

30 x 30 cm. 25. 0o0. -
50 x 50 cm. B3.00o. -
60 x 60 cm. 110.oo0._

LOO x ]OO cm. L66. ooo. _

3 Iioto 1,1ozayil<
Özel hesapta
mava tabidir

(>ı) lIı-:ılen, (ieııeJ, Müdürlüğümüzce yalırrz STK harita kopyalarından kamu kurum ve

irrıı,ı.ı l.tış'l-aı,ı na nıat ozalit o1arak 5-6 adet verilmektedir

(j- Gjz]_i Dcrecc] i Ürünlerimiz

l,]alt-'rı Lıu iiı"i_irı Lı:r', iht j vaç sahipleriııe ilar.i t.a Genel. Ktıını_ıtan'Lı ğr L]öner Ser.ınayes i
j.ş'l,e tnıcs; i ni:cı ver i l, rrıckteci j, r.
* Bu lia tl,ar,ıı % l(] Kt)V l lave cc]i lecek t j.r..

Sr ra
No

Urijnijn Adr
Satış Fiatr
TL. /Adet

1 Memleket Nirengisi Değeri 55. ooo. -

2
Stereoskopik Hava li'otoğra,ifı_
Kontak Tablarr
19 x 19 cm. 6. 6oo. -
23 x 23 cm. l1.ono._

30 x 30 cm. ]3.00o. _

3 l)iyapcızi,t j. l (t-Ier O1çekte ) i]o. Ooo. _



]_- Imar Planr Uygulama}arr
Arazi toplulaştırma haritaları
Kıınıı"ıJ_aş t-ı.rma planlar^rnrn haz:.rlanmas1
Ayı rına, bir}eştirme ve mahlüeme }raritaları
ll;ıli]-ıazrr harj.ta işler.i
Plarıl<otc işleri

1'MMOB IIaı'ita ve Kadastro Mühendisleri Odasrnca yrlr içerj_sincle yay}nlitnairı,,Tescj, le
VCYa TaSClil<e }(onu O1an l-Iarj-ta ve P}aııların Birim FiatIaırııesas a_lrııar.ak iıesaplaina_
cal< iş l,ıedetlerine % 5 işletnıe ma§rafl ve % 20 kAr el<leniı".

2- Öncelii<li Kadastro
Özel }ıesdplamaya tabidir.

3- Orman sln].n nol<tasr tesis işaneti ] l]. 2O.j. _

- Yukarrda beIirtilen işler için huku}<i bilgiler c]e i.sterııiiği tal<clirc]e fiatlara
% 40 ilave yaprIır.

- Tapu ve Kadastro Mes]-ek Liseşi dışarıdan
bitirme srnavlarına katılan].ara açılacak
kurslar

Birim : 1 Öğrenci

- Başka kunumlar için açılacak bir ay süre*
1i 1.opoğ;ra f l<ursu

Biı,im: l Kursj_yer

- Yabancı di1 kursu
( }(ı_ıruın j çi )

(Kur,ı,ını dışı )

L]iriın: l kursi.yer

- F)c.ıl- j.5;on koordino değerleri
(l4evzii koorcliııe sisteminde )

- Nirengi l<oordine değerleri
(Mevzii l<oordine sisteıninde )

- Nj_ı,engi ve poligon röper krokileri
!-

- UlÇu Krol<1.Lerr

}0. o00. -

3oo. OoO, --

lOo. ooO. _

:,]()() . ()Oo. _

4 .2|,O. -/nol< t-a

B. 5C)o. *,/no}< Laı

B.5OO.-/sayfa

L7. OOO. -/sayfa

- T;ıkeometrik ölçü }<arneleri B.5oo.*/sayla

- Şartnarnç 50.0OO. *

Bu fiatlara % LO KDV i.L6ve edilecektir.



AÇIKLAMA :

Döner Sermaye İşletmesi Konusunda,

- Çj-zim Sistemi Ve Elektronj_l< Takeometre donanrınrndan faydalan:_1abileceği düşünü}en
hususlar (Normal çaJ.:-Şnıa düzeni,ni aksatmamak kaydı ile ve atı1 kapasite imkanlarr
çerçeves inde )

1- Her tür]-ü haritanrn (Kadastro pııftasr, imar pJ_anı, halihazrr harita ve diğer)
saYısallaŞt:-rılarak arazi koordinatları_na dönüştürülnıesj_. Burada birim o1arak nokta
sayls1, çalışma şaati veya hektar gi-bi kriterler seçilebilir.
(saati 25 O0O veya bir pafta 5OO OOO Tt. )

2- Yeni Yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bö]_ümlenmesi ve pafta aç]_ml (Birim bir
pafta veya ça}ışma saati olabj_}ir. )

(saabi 45 00O)

3- Bilgi kaYrt cihazlar: ile gelen bilglleı,in bilgisayar ortamına aktarı].maşr koordj"-
nat hesabr ve istenilen formatta bir kütükte toplanması (Birim çaJ_ışnıa saati ola-
bilir. )

(saati 45 OOO)

4- Poligon hesabı, Y&o nokta hesabı, }<estirme hesabı, 3.derece ve 4.derece dengeleınesi
gibi her türlü teknik hesaplamalar (Birim çaJ-ı-şma saati o]abilir. )
(saatr 80 OO0)

5- Hııt bilgi,lerj-nin giri}erek harita]_arı.n bilgisayartla o1uşturuJ_mas1 ve çiziın kütıjk_
lerinin yaratılınası.
(saati 50 000)

6- Yaratılan Çizim kütüklerinin istenilen altlığa istenilen ölçekte çizimi(saati 50 OO0)

7- Elektronik afet]-erin ku],lanıcr bir elemanla birlikte kiralanmas]_ (Standart ekj,pmarıı
ile birlikte çalışma zaman]_ bj_rim olarak alrnabilir. )

(günlük ]_OO OOO)

8- Her türlü ölçü, hesap ve çizimin araştrrrlmasr kontrolü.
(saati 20 O00)

9- Pafta köşe koordinatı hesab:".
(1 adet pafta 20 OOO TL. )

J,O*Doğrultu Yöntemine göre Şebel<e dengeJ.enıesi (uyumsuz ölçüler teşti, bağ:_msrz deııge_
1eme, dayalr dengeleme dahi1) rOO OOO Tt../Nolıta

11-Dilim dönüşümü hesabr
(saati 25 000 TL. )

Bu fiatlara % LO KDV i,]_Ave edilecektiroiu*\

@ryR@n@ili@ İfiill..


