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_STK_STH VE YEREL NİRENGi AĞiNA DAYALI iiADASTRo PAFTA KOPYAIARI

1/5ooo
1/1ooo
I/5oo
1,/5ooo
r/1ooo
I/Zooa

Mat Ozalit----
Şeffaf OzaLit-
Saydam PVC Bazlr
Fifm.

_FİLM ALTLIĞINDA öLç

1/rooo Ölçeğinden 1/5ooo Ölçeğine Dönüşüm

7Ox1OO cm-

90. ooo. _1t-

160 . ooo . _TL -

71o. ooo. _,tt.

73o. ooo " -It.

7OxfOO cm_

l9o . oo0. _L.
560. ooo._IL-
560 . ooo - _TL -

560.ooo.-Tt.
2.4l_a. ooo - _TL.

2-4La.ooo-_n.
2.4lo-ooo._n_

70 - ooo. _It-

llo-ooo._Tt.
560. ooo . _Tt -

620.oo0._TL-

15o . oo0 . -TL -

22o - ooo " -TL "

39o-ooo--TL-
Özel l-iesaplamaya i;abidir.

40. ooo._Tt-
40 - ooo._TL.
40 - o0o. _TL.

90. ooo. _TL-

l/roooo tt

L/Zooo ıl

r/1ooo !l

L/25co li

5Ox7O cm.
70. ooo - -TL.

1lo. ooo. _TL-

560.ooo._Tt.
620. ooo. -n.
5Ox70 cm.

11o.ooo-_Tt-
28o. ooo. -1t.
28o. ooo - -Tı-
2Bo. ooo._TL.

L.27o.ooo--Tt.
L -27o - ooo. _jt-

1- 27o - ooo _ -Tt-

ll

ll

l,

1/ 5oo t, tt

1/rooo l, ıl

-öıçgx gijyüTüıMrsi :

Teknik yönden rniimkün olmakla bir]_ikte, çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanan rsrarlr
istekler karşısrnda srnrrlı tutu]_mak ve teknik sorumluluğunu istekli kuruluşun
üst}enmesi koşuluy}a yaprlmaktadrr. Bu husus, büyütülen paftanrn altrnda "Bu pafta

]:::: ::::]:: .,.'. ;;;;;;;;:,"]:;İ]::: :;ilH:::*", 
Teknik sorumluluğu istekli",

-GEODEZIK ALET BAKIM \.E ONARIMI : Ozel Hesaplarnaya Tabidir.

3 - 160. ooo. _TL.

17o - ooo._Tt-
öıçıre (zEis§p2) -.. - 44o-ooo._TL-
DENGELEi{E (PAT-I{R) 12o.ooo._It.

_GEODEZİK ALET TEST \rfl KALİBRASYoNU :

_FOTOĞRAMETRİK NİRENGi (girim 1 İdoDEL) DELGİ (Pİ.{1)

_l/5ooo ÖLçEKLİ ST Ve STK HARİTA KOPYALARI :

l,iat Ozalit.---
Saydatı Ozalit-
Saydam PVC Bazlı
Film.
_HAVA FOTOĞRAFLARr (BtiYÜTt{E) :

3Ox3O
6Ox6O
1OOx]_OO

Foto ifozaik-. -

STEROSKOPİK HAVA FOTOĞRAFI i(oNTAK TABLAP.I. :

f9x}9

3Ox3O
Diyapozitif (Her Ölçekte).. - -

,-1/ı|
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(Haten bu i-iriirıler,ihtiyaç sahiplerine Harita Genel Komutanlrğr Döner Sermayesi
İşletmesince verilmektedir- )

Nivelman .Değeri .. 80.0OO--TL.

_YENİDEN HAVA FoToĞnarr AIIM HİZİ,ffiTİ :

Bakanlı_kf a_r a_ras]_ harita işlerini Koordinasyon ve Planlama Kı:rulu fiyatları -

_EN KüçiiK KAREIER yöNTEMİNDE DoLAytI öLçüLERE cijRE
(Gauss-Markoff) dengeleme hesapları :

1) Eski bir III.derece nirengi noktas:_nrn yeni ölçülerle serbest ağ dengelemesi
ve uJruşumsuzluk testi 130.0OO--TL.

2) Yeni bir fII.derece nirengi noktpsınrn (nirengi
ağrnda)dengelerne hesabr (x,y, z). -. . -.. 250-0oo--Tt-

3) Bir dizi nirengi noktası hesabr 7o-ooo--Tl.
4) Bir nirengi noktasrnrn dengeleıne hesabr (Nokta). 130.0OO--[.
5) UTM projeksiyonunda dilim dönüşi.irnü ve kornşu di-

lim hesapları (Birinı Nokta) 6o.ooo--Tt.
+ -^-Imar pl5nr uygulamalarr
Arazi toplulaştrrma haritalarr
Kamulaştırma plAnlarlnan hazrrlanmasr
Ayı_rma, birJ_eştirme ve matıkeme haritaları_
Ha]ihazrr harita işleri
P]_ankote işleri

(T}O,İOB Harita ve Kadastro hiühendisferi Odasrnca yrJ_r içerisinde yayrnlanarı "Tescile
veya tasdike konu olan lJarita ve Pldnlarrn Birim Fiyatlarr" esas alrnarak hesaplana-
cak iş bedelleı"ine % 5 işletme masrafı ve % 20 k3r eklenir_ )

-Orrnan Srnrr Noktasr Tesis İşareti 60.000--TI-

-öncelikfi Kadastro Oze1 hesapla,naya tabidir-

(Öncelikli Kadastro, orman s]_nlr noktası tesis işareti ve imar pl6nı- uygularnal_arr
işleı.inin fiyatlarr yrJ_r içerisinde yayinlanması_ geciktiğinde geçrniş dönemin fi-
yatlarr ile her yrl Ocak ve Ağustos ayları_nda Resrni Gazetede yayrnlanan Bayındrr-
lrk ve İskan Bakanlığr tebıliğinde yer alan ilgili artrş oran1 uygularıır. )

Yukarrda belirtilen işler için hukuki bilgiler de istendiği takdirde fiyatlara
% 40 iJ-ave yaprl:_r.

Teknik Be]_ge Örnekleri Ücret]_eri :

-Bir paftanrn köşe koordina,b]_arr. 30.0OO. -TL. /Pafta
-Poligon Koordine değerleri 20.0OO--TL./Nokta
(Yerel nirengi ağrna dayaJ_r)

-Nirengi Koordine Değerleri 30.0OO.-TL./Nokta
(Yere]_ nirengi ağrnda)

-Nirengi ve Poligon Röperleri Krokileri- - 30.0OO--TL./Sayfa
(Yere]_ nirengi ağrna dayalr)

-Örçll Kroki]eri . 50.0OO--Tt-/Sayfa

-Takeometrik ÖJ_ç1-1 Karne]_eri 30.0OO--Ti./Sayfa

-Aplikasyon Krokisi- -. . 30.0OO.-Tt./Sayfa
-Parsel Köşe Koordinatları l0.0oo--[-/Nokta
-Ebatlr Kroki ve Röper,li Kroki . 30.0OO--TL-/Parse1
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-ller tür]_ü haritanı_n (Kadastro paftasr, inıar pl6nr, halihazı_r harita ve diğer)
sayısallaştırarak arazi koordinatlarına dönüşttirülmesi- Burada birirn olarak

nokta say]_s]_, çalrşma saati veya hektar gibi kriterler seçilebilir-
(Saati l20.0OO.-Il. veya bir pafta 1-]_20.0OO.-Tt- )

-Yeni yönetmeliğin öngiJrdüği şekilde pafta bölünmesi ve pafta açam]_- (Birim bir
pafta veya çalrşma saati olabi]_ir- )

Saati 120-0OO--TL- )

-Bilgi kayrt cihazlarr ile gelen bilgilerin bilgisayar ortamrna aktarrlmasr,
koordinat hesabr ve istenilen formatta bir kütiikte toplanmasr.(Birirn çalrşma
saati olabilir.
(Saati t20.0OO.-n- )

-Poligon hesabr, yalr nokta hesabr, kestirme hesabr, 3.derece we 4.derece dengelemesi
gibi hertürlü teknik hesaplaşıalar- (Birim çalrşma saati o]_abilir. )

(Saati 120-0OO--il.. )

-Hat bilgilerin girilerek haritalar:_n bilgisayarda o1uşı;urulmas]_ ve çi'zi.m kütijkleri-
ni_n yaratrlmasr.
(Saati 12o.ooo.-TL. )

-Yaratılan çizim küti_iklerinin isterıilen altlrğa istenilen ötçekte çizirni.
(Saati l20-0OO.-TL. )

-Elektronik alet]-erin kullanrcr bir elemanla birlikte kiralannıasr- (Standart ekiprnanı
ile birlikte çalrşrıa zailanl birim olarak alınabi]ir- )

(Saati 230.0OO.-it. )

-I-iertürlü ölçü,hesap çiziınin araştrrrlrnasr kon,,i-ro]u.
(Saati 60-0OO.-Tt. )

-Pafta köşe koordinat hesabr-
( ao. ooo.[- /pafta)

-Grafik haritacı_lrk proğramları_ üretimi-
( ıaı<o;_r 8.4oo. ooo. _1t- )

-Başka Kurumlar için açrlacak Tapu ve Kadasiro mesleği iJ.e ilgili kurslar.
(]_ hafta süreli).. - - .. (Yeınek + Konaklama ..1-120.0OO.-TI-
-Bilgisayar Kursu (Kı:rurn drşr) .. (l Halta süreli)...... 7go.ooo--Tl.
-Yabancı dil kursu(Kurum dışr) -. (1 Hatta sürefi). -. -.. 23o-ooO-_TL.

-Yabancr <iil kursu(Kurum içi). .. (1 l]afta süre]_i)... -.. 170.0OO.-TI.
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TAPU ARŞİV

-(5.r.1993 tarihli Resıni Gazete 1 $ = 8-67o.-Birim fiatr)

Bir savfa fiatı

1-2OO poz ;ı.raslnda birim fiatrnrn yar]-s]-
2ot_4oo ,ı ı| ıı ı, 'iamamı
401-600 ll li tı l' 3 katr
6ot_8oo ıl lı l] tl 4 katı
8o1Jm lt ll ll ,ı 5 katr

lOOLm 'l ıt ıl l' lO katr
2OO1_- Pozdan sonra 20 katı

-T.C. Universiteleri mensublarr i}e T.C. Universitelerinde doktora ve master yapan
Tiirk ve yabancı uyruklu kişilere araştarma yaptrklarr her konu için 3OO fotokopiy

kadar birim fiatrnrn % IO'u (5OO.-)

-Posta ile yapı-lan isteklerde posta masraflar]_n]_n alıcrya ait olması ve yurt dışın
dan yaprlan taleplerde birim fiatrnrn 20 katr bir ücretin zorunlrı giderler karşr-

1rğr olarak ayrrca peşin al]_nmasr

-TKGM Dergisi (13,ü4,15 nci sayllaran herbiri 10.0OO.-)

-Şartname l5O. OOO. -TL.

-İşlern Belgesi Föyü 50.0OO.Tt.

Not: a) Yukarıda ücretlere KDV. dahildir-
b) Kamu Kuruluşlar]_n}n, Ülke Koordinat sistemine bağlr Nirengi değerleri,

Nivelman değerleri ve fotoğrarnetrik Nirengi koordinatlarrna ilişkin ta-
lepleri halen Harita Genel Komutanlrğı Döner Serrnaye İşletmesince karşa-
Ianmaktadrr-

4.335
8-670

26-oto
34-680
43.35o
86-7oo

L73-4oo


