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1,APU r,e KADA8T}]O ffiNEL İ,ff üR]rğJ ıöımn SER}uE 4 q Ö
işunnsıNc,n uyeutANncnK ı,iır ıişmsi l

r.,cılaco]t.|= Satı,ş Bedeli
I1.:,\R !l!A],iI UYGU],A];i\S I
/ıda uy6ulııııc p}anlaı,r ve ölçü
l<rokilıarlnlı: hazırlarrrııası ı ap*
likosi, 1şaretlerıuesi, tesis-
in yaprlmasr, röperl

- Gayrj-,rıeskruı ve heicterda 1 b1-
nalı moskun sahalarda
Bi:,1ıa: 1 hgktar 26L.862. -

- I]ektarda 11 binalr moskrın sa*
halarda
Birim: 1 }re]çtar 4O4. 32O. *

- i{oktarda 35 binalı mos}çun sır-
l.ın-l oı.]o

Birim; } }rektar 652.438.-
- ile}çtaıda 50 binalı nıes]crr_rı s8.-

lralarda
tsiriın: l i-ı.ektar 7 33 , B51. -
ijöleve alınrnı göre tersiııa-i;:-n
y::prlnıasr, nıüll;iyet sr-ıırrlarr*
nın geçiri}ııesi, }toordine ve
oı:teı]<}ık payı_ irosabr ve ad,anrn
tescili

- .,e)Iri]jücs}çı_ı_rı ve ire].ı j;arda 1 bi-
nelı neslçı-rı sa],ıe,.]ar.da

}iıiın; } }ıe ]ıttıı. L47 . 6Zl . -
- C:,;.ıiı:ıes]:ı,rn vc ]ı,:]:tı.:.de ]_} bi-

ıılı ıies];ı-ı_n seürali_r:dc

iiı,iıı: ]_ he}:tiı.:: 2OB. 656. -
- lle]itarcla J5 bını.l:_ rnes]tı.uı sa-

}\.] -*^-.l(-aaI u(ı

i]ir,in: 1 iıe jı tar 446 . 4?7 . -
- İ.e,:tc.r,,ie ],.) :ıi:ıa_}r i,icı;]:..ıı] sa_

iıılercja
l',ir"iıı: 1 }ıelita:: 569 .28B. -
:'al'S c 1. ı_ı;igtıl.iiıııo u }aıılaf. ]_ ve
ölçi"i }ıro}tilcr,liıi rı ]ra:ıırlannlas t ,
bo;iı-ıtlırı-ıCır:_}ııası, ar.azlde tcs-
biti, işaretlerrıucsi, zeııin tesisi
i,:ı)]_]n]_ .re r"Uleve al:_.ınr

- 0ı7rj_ııeskı-ı,n ve ]ie]: Lei"c].ı. l biııa}r
::cıl:uıı saıralarda
i]iıiıı: lhc]:tar. 199.275.-



Ş"+tış Bede}ı
- I{e}çtarda 11 birıa]_ı rneskun şaha-

1ard.a

Birlm; 1 he}ctar 411. 699. . -
Ijektard.a 35 btna]_:" mes]run saha-
laıda
Blriro: I }rolçtar ?58.632.-

- ]jol,ıtarda 50 bl"ııalı mgskun sa}ra-
1arda
fjlriııı ı 1 hektar 1. 082 . J 88. -
1B. i;jad,d,g ı_ıygı.ıIamasına göro
şul.ı"ı h esaplarının yapılınası,

_ dağıtnıa ve t,iJm cetvellerin ]ra*
zır,laı-ıa:'e[, kad,astro ıııücl irrlüğiın-
ce ]tabı,ı]_ü (llesn.l ilaır ve }glnl nı
hariç) 

'v ı]qrvr(|ı

- Cayrinıes]çrır ııe hektard.a 1 binalı
nıe s]ruı s.ejıalarcla
]Jir,irn: 1 }ırık ba;. 106. 711. -

- liektaı.da 1l biııalı ıııesku:ı şeJra-
1arda
3iı,i.n: l iıektaı" 350.763.-

- i]ektarda ]i bi;ıalı ınosk:un s&ha*
}aı,da

Dirim ı l ]re]çtar +56 .2l-+. *

- j,je]ttarda 5Ö biıralı ııeskun saha_
'l rıı.,iıı

iir"ilııı 1 ]ıe]ç,üırr 655.2?1. -
U;,ıgulaııci veya rölova alımınııı
tesliu edi]-ecoğ1 pafta flatr
Eirlnı: 1ad.et 3+.334. -

iiodastrosu yi,|])]-]_ıı.ış selıalerda. ica*
yrt}aı,:_n çr}cerr]_ııas:-, ]cadaştro
parseJ_lerinin aeıırine uygrıle.nmas]-,
röleve alrrıı,' teı.siınatı, ytizötçü-
nlü iıesabı ve koııtrolü
Birinı: L hektar
(}'enııl. vo tırrkııkl) 19.701. -



yanrlacak İs

Takeonotrlk öJ_çi.i ve }ı.osap
(Hal1_}raz rr d,ıı_rıunrın ç ıIcart ı''l ması )

Birinı 1 ho]ctar

lakeoınetrlk ölçitlorin 1/1OOO ö1-
çeğinde or j inal çiziııri(liallhızrı dııırııııı.üı ç1 zin-ı1 )

I{l rl ıı . '] '}ı a'r+ n ",

_ı\raz1 tolılı_ı.laştı;ıırr 1ıroJ osinJ.rı
dtizorı]_eıırıog1 ve uygı-ı.lans proJ9-
lcriırin ha z:_:,}ıınnas ı
tsirimı } }ıe];taı.

ProJ oniır aı,aziyo uygulnırmeısı,
röleve al ııı.ı, çlzinı1 ala:r hesap-
larr vo toscill
Birin: l ]:.e}ı,taı:

i..Al,ıll,A-sI

A -G ü z o ı"ga}ı }:aı:ıulaş t ı-r,nıelar,ı

Biriıı : I Içrıı.

-!ioordinatlr Kaclastro yaprlııış
s a}ı ıı ]. aı,cl a

-Gr&fik sişıtencle kadastrosu ya-
p:_)_nrş scJıelı,r,da

-i(aıirs Lrosu yeriır),rnanırş sahalarda

B-,İop}u 1ıars el }taını.ılaş tırııeları
j]ir,iın: 1 ireiitar
-iiaclaı; tro yııpıl ıııı,ş sa.Jialarcla

-i(ıclas tros"ı yaıp :"}rı,a,mrş sı_iralar-
cla

öüçü,üres&p,çlzinr ve tescil

lirlııı } }ıeIçtar

Satış Bedell

,2 ootrLc.)))o-

6.3o0. -

2L. 4?a. -

56.640. ^

55+. +64. -

763.994.-
1.lL5 .920. *

L36 .19 0. -

?_0B.7"B.-

Ap}ike, rr:leve a}rırı, toroiuıatr

"İ"" }resabr, tesci}
tsiriro: 1 }ı,e}çtar

}l ot ı 50 lıe}itarde,n sonİa a}rr}ca
!lv 9' 

İ,,J-r",-,gi bedoli eklerıl-r

f

60.4L7 , -



1/10oo LİK üL\Lİ]i/ıZIR lLA,RI:[,A

G ay::lme sl(rrn s a]:ıeda

Birln: } he]tta:,

j,lcs}:ı.ur sa]ıırd.a

Dirlı:ı: l }ıc]:taı,

- }iekta::da } birıe
_ li e}ıta-rc]a l1 biıııı

- lle}ıtırc].a. ]1 bina

'l /rı1)O i.J]i j'L',.,:.ü'-r:]

-ı1. i,66pnn J;1,{ ]1 ıılı :'-,:ıte

Biıiıı: l ]rrıi:taı:

'iii;e;ıı e]- ni,",c]-:ııi:!I,|lc! plaıkot e

:,]*i*. l'-l.-\],,l,-,,lj-lrfrlia ' 
,I

öuc Br,ii<li, içııış rno

Blrim: } hektar

Orman slnlr noktasr tesis işareti

Satrs Bede}i

67 .682. -

}}o. 09 B. _

235 .839 . *

422,462. -

La r^AVU. LvT.

?25. B64. -

Özel hesaplamaya
tabidjr.

4.118._

hukuki bilgiler d-e

40 iJ.İve yaprlacaktrr,Listeoe belirtilen
1s tenıliği takd.ird,e

j.şler için
fiat}ara %

- Bu f iatlara ayr]-ca % LQ KDY i}§ve ed-ilecektir,



\ q8q

Yaprlaca}<. iş ' Satrş Bed,e}i

- IIer tiirlü hari,tanın (}çad"astro paf tasr,
imar p}İnı, }rali}razır hari,ta ve diğer)
sayısallaş trrrlıır a-}t araz,; }<oordinatJ.a-

r]_na ci.önüş tlj::ülmes i.
Birini: 1 saat 30,000, -

Birinı: 1 paf ta 35O, OOO" -

- Yeni yönetnıeliğin öngörclüğü şe}çilde
pafta bö}ümlerımesi ve pafttı aç]-m]_,

2 5. 000. _
Birj_nı: } saat

- Bilgi kayıt cjiazlarr il.e gelen bilgi-
lerj-ır bilgisayar or+tam]-na aktarrlm&s ]-

koordinat hesabr ve isterıi}en formatta

bir kütiikte topla:rm&sa,

Birinı: } saat 25,0OO,-

- Poligon hesabr, yaJ1 nokta hesabı,
kestirrne h.esabı.

Bİrim: } saat '0,000,_
- Hat bilgilerinin girilere}ç iı,aritaların

bilgisayarda o}uşturu}ması ıre çizim
kütiikterinj_n yaratr}masa,

Birim: } saat 30, OCO, -

- Yaratr}an çizinı kütiık}erinj:ı istenilen
a}tlığa istenilen ölçekte çizimi

Birim: 1 saat 30,000,-

E]"e}ctronik aletlerin lrul}anaca bir
e}enıarr}a birlikte lçiralanmas a, ( S ttırrdart

ekipma:rr il-e birl-ikte)

Birinı: 1 saat 75,000,-

- }{er tijJ}ü ö}çür, hegap ve çizimin araş-
trrrlması üe lcontrolü,

-^^! }0,000,-J]-r]-ın: .L ŞLıt1 u

Bu f iatl-ara ayrıca ?" la KDV 1}Öve ed,i}ecelçtir,
f



4qtrı

Yapılacak iş Satıs Bede]-i
fapu ve i(adastro i\iesJ-ek Lisesi
dışarıdaır bi,tirme. sırıavlar:Lna
katılan}ara açıLacak lrurslar
Birirn: l öğreırci 5. OOO. -

- Başka,;kurumlar için açılacak bir
ay siireli topoğraf kursu.
Birim : l kurs iyer 25O . OOO. -

- Yabarrcr d"il kursu
(l<urum içi ve kurum dışı)
Birim: 1 kursiyer 1O0.0OO.-

Bu fiatlara ayrıca fo la KDY il6ve edilecektir.


