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1_ BAŞVURU rİŞİ {FöY)

( S_ade_ce_. T_ap.q 
.

Basvurıı Fi şi

Başvrırıı Eişi

Şiat-.r,ş Bedelj

sat]. ş bede li

=[uo0.000 TJ,.x (yörese,tL
: ... ... 250.000.TL.den
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katsayr
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2- KADASTRO DEĞİŞtxl,İK İŞIEHLERİ

IsNIHtaB
I!i_z_u_e,!_ Eeğef!, ücret çizelqıesinde gösterilen mj_kta:ı:ı.n , yiır:ese1

katsayr ile çarpırnrndan elde edi ] en }ıede_Ld j ı:.

I_ueg P_qr,§ç_l_i : Kadastro öncesinde veya kadastro son]:asr.ncia imar
meVzuatlna gÖre LeŞekkti1 etmiş parseIdiı:.

A) A P L İ K A S Y O N

P.a-r-şe.l

1-

1.001

3.00 ]_ -

5.0o1 -

10.001 _

2o.001 -

50.001 -

100.001

200.001

A.}anr

1 ,000 m2

3.00O m2. -

5. o()0 M2

10. 00O m2. . .

20,00O m?-..,

50.000 m2..

100,000 ın2. .

200.000 m2,..

500.000 m2...

1.?-o0.0()0.TL.

2.000.0o0.TL.

3. (ı()0 , ()()0 . TL,.

4. 000. 0o0. TL.

[ı.000. 000. TL.

8. 000 - 0o0. TL.

10. 000 . ()00 . TL.

1,2 .0 00 . 000 . TL.

15,000.000.TL.

500.0OO ın2 ' den büyük aı:azileı:de . her
için 1 - 0OO , 0O0 . TI,. [icret ilave ed j_lecektir.

10o. 0oo

** Beledlye ve ıniicavir alan içinde veya dışında kalan irnaı: parse1-
1erinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

m2

** Belediye ve mticavj^ı: alan içinde kalan ve henüz imar uygtı.Lamasr
yap:-lmamrş Kadastro parsellerinde , tmar parselj_ için hesapla-
nan hizınet bedelinin 'J,/2 'si tahsi1 edilir.

Be}ediye ve mtıcavir aJan d:_şında kalan Kadastro parsel.|erinde,
imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin I/a i tahsi..l.
edilir.

t*
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].O01 - 30o0 m2 2. 500. 000. TL.

30O1 m2 den sonra her 100O m2 için 25O - 00(). TI,. i..|.ave edi.l i-r -

** Beledive ve rniicavi.ı: alan icincle veya drşrnda kaJ.an imaı: parsel-
1erinde, hesaplanan hizmet- becieli avnen uygı,ı.Ları:ı.ı,.

** Beledi_ye ve mtieavi.ı: alan içi_nde kaJ.an ve lrentiz jmar tıV9ıılarnaqı.
vapı.lrnamr ş Kadast:ü:o parse.1_ler j_nde i.rna:ı: paı:seJ-i için l,ıesap.l.anan
hizmet bede.ljn.in .|./2 'si tahsi]. edi.lir.

** Re.l.edjye ve miir:av;ir alan dışrnda kaIan Kadastro pa]:seI lerincle
j_mar paı:şe.[i içjn !resaplanan hılz-met bedelinin I/8 'i tahsi.J
edilir.

** Tarımsa1 amac_l.r cins değişikliklerinde a]_rnacak hi_zınet berle.ti
7 . 00O . 000 . - TI,. 'vi geçeme z .

** Aynr yap1 iiz.eı:jnr]e kat i]_avesi s[ıretjV]_e yapr.lacak- r:jrıs deği-
şikliği j_ş]eminde maktu 250.00O.-TL. ticret alrn:ı.r.

** Yavgrn kat mtilkiyetinin tıygulandrğr pa]:sellerde bi--na.l a:ı::ı.n bi r:

krsmı 1cin ej.ns değişikriğj_ talep edilınesj. l-ıalirıcie satlece c:j.ns
değişikliği ta.lebinde bı.ı}unan binalarrn arsa payrna gör:e hesap
edi len iicret a.l_;ı.n:ı. ı:.

Y_apr]_ı ıE_eq !__qp:ş_ı.z,_ ]Le]e_ qe ]_!!e iil_e_ııı,]s:iı_4s_i

Yiizölçiimüne ve Yöı:ese1 katsayıya bak:ı.lmaks:.zın
Her parse1 için 250 . 000 . TL.

C) B t R t E Ş T İ R M E

Ytizölçtırntine ve Yörese] Katsaylya bakılmaks:.z}n
Her Parsel tçin 2-50.0()0.TL.

D ) tRTtFAK HAKKI TESİSİ

Her Parsel için 1.000.000. TL.

Beledive ve miicavj.r alan içinde veva drşı_nria ka.].an j.maı: parse.[-
1eri_nde hesaplanarı hizmet bedelleı.i. aVnen rıVg1]_'l_anrr:.
Beledive ve mticavjı: a.lan içerisinde kalan ve hentiz imaı: rıygrı].a-
mas1 yapllmaınrş kadastro parselIerinde , imar parse l_i. iç j-n he-
saplanan hizmet bedelinin I/2 si tahsi1 ectiIir.
BeIediye ve miicavir alan drşrnda kalan Kadastro Parsel_.[eri_ncle,
iınar parseli iç-in hesaplanan hizmet bedelinin 1/ ?, ' i tahs j l
edi}ir.

q r"-JŞ q ft*^
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Yörese1 Kat.say].ya bakılmaks:.zan
Her Parse,l. icjn

E } İRTtFAK IiAKKT TERI(tNİ

Her Parse.L için 5()() . ()()0. itl,.

j maı: r:arse.l -** Beledive ve mi'ıeavir a.1 an icinde veya d:.sında kalan
.l erincle besap.l.anan hizmet bede.I j_ aVnen uVçlulanr.r.

** Belediye ve miicaviı: alan içj_ncl e kalan ve lıeni,iz. j.mar uvqu.l.ama-
s:ı yap1.1.mamrs ka<last]:o parse].1e:ı:i.nde, imar parseli j.cin }ıesap-
.l-anan hizmet bede]inin 1-/2 'si_ t-ahsi} ecti.|.iı:.

** Be l.ed j ye ve mi_icavi:: a.| an dışrnda kalan Kac'l astro Parsellerinde
imar parseli j.çin hesap.l_anan hizmet bedelinin 1/8 'j iahsi.'l
ediIir.

r ı PARsELİil YERİİ{IDE cösTER_tLHESİ

3- KONTROLLUK Hİz.MIlTI.F:Rt

A) öZEI SEKTöR TARAFINDAN YAPILAN TEsCtLE KONU IIARtl,A VIi
PIANLARIN KONTROLll

ihale ve sözleşmede belirtilen bedelin,. .,.,.. Z 5 ':i

R ) R[:LEDİYEI,ER İI,E KAHI! K[IRlrH VE KlrRIrI,ıIŞLARININ KENDİ EI,E}'ANLARI
TARAr]NDAN YAPILAN TESCtLE KONU HARİTA VE PLAHLARIN KONTR()LII

a) Yola Terk - Yo.|_dan ihdas Kontrolu
Her Parsel için ınaktu 2 50. 000. TL.

b ) tınar tlyçıulaınaJ.aı. ı
Her Hektar için maktu 7 50 . 000 . Tl,.

c } Şeritvari Haı:i t.a.Lar
Her km. için maktrı 400.000. TL.

d) Diğer Tesci.l.e Konıı Harita ve PJ.an-l.aı:
Her Hekta:: i. çin maktu 40o . 0o0 . Tl,.

** Hektar ve km.ye bağlı o1arak hesaplanan kontı:oJ lıjzmct_ bede.L,l e-
rinde, hektar ve km.' yi aşan krsrınlarrn ticreti orant:ı. Vo.t.ııvla
hesaplanrr.
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4_ sT/STK HARtTA vİ: KA!)A§TRo PArTA KOPYALARI

Mat Ozal.it 450 . 000. TL.

650-000.TL.

3.400-000.TL.

3. 7o0 . ooo . TL.

Şeffaf Ozalit

Saydaın PVC Bazı.

1O(| cm_

550.o00.TI,-

900,o00.TI,.

4.300.000.TI,.

4. 9oo, ()o(). TI,.

5_ KOORDİNAT DEĞERLERİ

üçüncLı derece yüzey ağ1, ana nirengi

Dengelenıniş ara n j.ı:enqi noktas1 (y, x

Kestirıne / dizi / fotoğraınetı:ik nirengi

Nive lman Noktası. (RS )

Yiiksekliği nivelrnanla be
nirengi noktas \ l7, ) değe

1

501

1oo ].

(Y.X,z|--..--

,Z\..

noktası(y,x),

1irlenmiş
ri...

950.00o.Tl,.

580.0Oo. TL:

430.000, TI,,

450. ooo. TL.

230 . 00o. TL.

125.000.TL.

.lL, /Nokta

. TL- /Nokta

.TL,. / Nokta

Poliqon noktası ( y, x )

(Yukarrdaki fiyatlara röper krokileri dahildi

Pafta köşe koordinat]-arr

Parsel Köşe Koordinatlarr :

r. )

75.00O.TL./Pafta

500 Nokta için

1000 Nokta için

ve Daha PazI.a Nokta için

15.000

1().000

5.000

öIçi.i krokj.leri

Takeomet-ri.k öIçi-ı Karneleri

Aplikasyon Krokisi

Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki

1-50.000. TL. /Sayf a

50 . ()00.l'L. /Sayfa

10O . 00O . Tl,. /Sayfa

100. 00O . Tt,. /Parse1

Dairede fotokopi veya ozalit çekme imkanı bulunmadrğı takdirde,
masraflarr itqilisince karşr.lanmak suretiyle Daj_re r]ışrnda yap-
tırılrr ve Vtıkarrdaki iicretlerin 9"7O 'i alınrr.
Teknik Belge örnekleı:i kesinlik]e iIgisiz kişilere verilınez.
Kadastral haritalarla Teknik belqe örneklerinin " Çoğalt.ma iş-
leminden dolayr ıneydana gelebilecek ölçek defo.ı:masyontrndan ktı-
rumtımuz sorrıınlu değj-ldir. " ve "bu örnek tarih ve sa-
yrlı talebe istinaden verilıniştir. ÇoĞAl,Trliauaz, DI;VRFiDİLr:HEZ
VE HER HAKKI SAKLIDIR_ " ibare]_eri haritaların ve teknik belge-
1erin çeşitli yerlerine yazı.larak veya kaşe vurularak, Kadast-
ro Mtidi.irti taraf rndan imzalanacaktrr.

5- TEI(NİK BEI.GE öRNEKI.ERİ

DAHİLDİR -

[İ 
^^': -ı'

(01.MART ]_996 tarilrinden geçerli)NOT: FtYATLARA KDVl'Q, + ı, ş frl h{'
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1_ FtLH AI,TLrĞINDA öI,ÇEK DEĞtŞTtRHE

50X70cm 7a x 1O() cm

1 / 1000 ölç. den

1/1000 ölç. den

1 / 500 ölç . den

1/5000 ölç. den

I/2oOO ölç. den

1/5000 ölç

7/2o1o ölç

1 / 1000 Ölç

I/25OO ölç

680.000. Tt

1.800.000. TL

1.800.000. TL

7.7o0.00o. TL

950.000. TL,

3.400,000. TJ,

3. 400. 000 , Tl,

13. 700. 000. TL

14.500.000. TL

ne

ne

ne

ne

1/1000 ölç.ne 7.7O0.000.TL

Genelde ölçek biiviitmes1, teknik yönden ıntimkiin o1makla birlikte
çeşitli ihtiyaçJ.aı:dan kaynaklanan rsrarlr istekler karş:.sında
sınrrlr tutulmak ve teknik sorumluluğunu istek}i kurulıışrın iist-
1enmesi koştılrıv.l_a yapı.lmaktadır. Bu husus, büyi.itülen paftanın
altrnda - Bu pafta istek iizerine I/ - - - ölçeğinde büyütiilmüştiir-
Teknik sorumlu}uğu , istekli ' ne aittir- " şek.Linde
açrklan:-r.

ı

Tarafından

8- BA}IYO VE BASKI İŞLERt
,

A) Uçuşu Başka Bir Krrrum
Baskı işleri.

işin Banyo veYapılan

1Rulo 76 m. Siyah-Beyaz filınin banyosu

Hava Fotoğrafr Ka::t Baskr | 24x24).....

Dia pozitif Fi lın baskı

Hevcut Eilın]-eı:den Baskı ve Büyütıne tşleri:

(Uçuşu bir sözleşme kapsarnrnda Kurum tarafrndan
sa dahi , sözleşınesi bitip kesin hesabr vaprlan
radan talep edilecek her bir hizmet içln geçer1

Hava fotoğrafr kartr ( 24x24 ). . . . .

Hava fotoğraf ı bi.iyiiltıne ( 30x30 )..

Hava fotoğrafı büyültme ( 5Ox50 ). .

Hava fotoğrafr biiyültme ( 100x100 )

23 000.000, TL

350.0o0. TL

750.0o0.Tl,

yap:.lmış o1-
işlerde son-
i fiyatlar)

350. 000 . TL.

950.000.TL.

550.0O0.TL.

800. 000 . TL.

1

,

9_ BAKANLIKIARARASI HARtTA İşLERİNt KooRDtNAsYoN vE PLANIAHA
KURUIU 1995 YILI FİYATLARI tLE YAPrLABİIECEK tŞLER

Her türlü ölçekte, sayrsal ve çi-zsisel yöntemle kıymetlendirme,

Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca lrer türlii ölçekte
siyah-beyaz fotoğraf a}ımr, banyo ve baskı işleri,

{Söz}eşne gereği hava f ilmi, f otoğraf kartr, *.lio 
f ilın,banyo maI-

zenesi,akaryakrt qiderlerinin talep sahibi tarafından karş:_1an-
mas1 durumunda, bu fiyatlardan, temin edilen malzerne karşrlrğr
ibraz edilen fatura miktarı düşiilür.

Fotoğrametrik niı:engi de] gi, ölçnıe ve dengelemesi

D4 " çy -^.. ry"J\



10_ JEODEZİK AI,ETLERİN BAKIH

Bakrm-Ona]:] m . Fotomozaik

VE ONARTHI tLE

va p J_IR 1

Savfa : 5

İ,OToHoZ,AfK YAPIH.I

özeL hesap.laınaVa tabi

1996

11- DENGEI.EHE HESAPLART

a) Eski Bi.r üciinctl Dereee Nirenqi Noktasını-n
Yeni ölçüleı:]_e Serbest Ağ Denqe].emesi ve
uytımsrız.l ıık testi 4()() . ()(t(). TL. / Nokta

b) Ağda,yenj- biı: nj_rengi noktas]_nın dolaylı
öIçiıler yönt-erni. i.l.e denge.lene:ı:ek yatav
konrımrınıın hesaplanma§].. fı50. ()(ı(ı.'I'J,, /Nokta

c) Ağda, yĞDi bj.r nirengi noktası-n:-n dolav-
1ı ölçtiler yönterni ile dengelenerek, dü-
şev kontımıınıın hesaplanmasl. 500,000, TI,. /Nokta

d) Dizi- nj_renqi hesabr 200.0t)0. Tl,. /Nokta

e) Bir r,ıokta dengelemesi hesabı (y,x).. 450.0()0.TL./Nokta

f) Çeşit]i tij lim dönüşüm hesapIamalarr 150.000. TL. /Nokta

NOT: Talep haliııde, nonoskopik hava fotoğrafr
ğerlerinj.n postayla gönderi_lmesi halinde
leri ayrlca fiyata eklenecektir"

ile ni.ı:enqi de-
qönderrne qider-

12__ TAPU ARşİV

Birim Eiyatr

1- 200 Poz

20]-- 400

4o1- 600

601- 800

801-1000

1001-2000 "

Dolar 50. O00. TL,

arasrnda birim fivatrn yar:-sr.

" tamaml,

" 3 katr. .

"4

)

" 10 "

30.000.TL.

60.000.TL.

180. 00o. TL.

24o,o00.TL.

3oo.000.TL.

50o.o00.TL.

1 . 200. o00 . TL.2001- Pozdan Sonra

T. C. üniversiteleri mensuplarr l1e T. C. üniversitelerinde
doktora ve naster yapan Türk ve yabancr uyrrıklu ki.şi.Lere
verilecek fotokopilerin her sayfasr için birim fiyat:ı-n:.n
? 10'u uygulanır.

Postayla yapılan isteklerde posta nasrafları alrcıva ait
olup, yurt dışrndan yaprlan taleplerde birim fiyattnln 2O ka-
t1 bir ücret zorı_ınlu giderler karşrlrğr olarak ayr]ca peşin
alrnrr.

n ^^-,-+
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13_ İHAR PLANI UYGUI,AHAL,ARr

Arazi Toplı-ı}aşt],.rna Haritaları

Kamulaştırrna Plan.l.arrn:.n Hazır

Ayrrma, Birleştirme ve Mahkeme

Hal ihazrr Harita işleri

Plankote tşleri.

T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro M
rj-sinde yay:_nlanan "Tesej_le vey
Planlartn Biriın Fiyat]_arı " esas
dellerine ? 5 işletme masrafr v

anma S 1

Haritaları,

hendislerj. Odastnca vrlı içe-
tasdike k«ınu olan Harita ve

al rnarak , hesap].anacak iş be-
>" 2a kar eklenir. )

14- ORHAN SINIR NOKTASr TEStsİ l

Orman Sınrr Noktasr Tesis İşareti 500.000.TL.

15_ öNCELİKLİ KADASTRO

önnal i kl i I(arla<f özal Ha<an'lameııa Tahir]i

(önce].ikli KadasLrcı, Orman s]-ntr noktası tesis işareti ve
imar p].an1 tıygularnalarr iş]-erinin f iyatlar1, yrlr içeı:is j_n-
de yay:-nlanması gecikt,iğinde geçmiş dönemin fiyatları ile
her y:.f dönemler halinde Resmi Gazetede yayrnlanan Ravrndır-
}rk ve iskan Bakanlrğr tebliğinde yer alan irgili artış ora-
n1 uyqtı1anr r. )

Yukarrda belirtilen işler için hukuki bilgileı: <1e istendiği
takdirde fiyatlara ı" 40 ilave yaprlı-r.

15- İHALE ŞARTNAHESİ

ihale Şart_naıne si 1. ooo.0oo _ TL

NOT: Yukarrdaki üeretlere posta giderleri dahi1 deği.ldj_r.

b. r u; İs
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- Başka kıı::rıın]ar için açrlacak Tapu ve KadasLro mes.l_eği ile
ilqili kurslar.
(]_ hafta slirerj.)..... (vemek + konaklama).... - 1..-75().O00.TI,.

- Bilgisavar krırsu
(Kuruın drşr) ,...(1 hafta siireli).. 1.,350.000.Tl .

- yabancr dil kıırsıı
(Krırı.ım drşı.).........(]_ hafta sti::e].i)., 500.0O0.Tl,.

- Yabancr di.]. ktırşu
(Kururn ici) ....(1 hafta süreli).. 250.000.TL.

17- KURS HtZHETI.,ERİ

Her ttirlti haritanrn (kadasLro paf tası, imar plan:_, }ıa.[ j_hazrr
harita ve diğer) sayIsallaştlrarak arazi koord.inatları..na dö-
ntiştüriilmesi. Brırada birim o.].aı:ak nokta saVls1, çalrşma saaLi
veya lrektaı: qj.bj kriterler seçilebiljr.

S aati 500.000 . TL. veya pafta 5. 00O , O00 . TL.

Yeni yönetme]_jğin öngördtiğti şekilcle pafLa bö_l_iinmesj ve pafta
aç:.m1. {Biriın bir paf ta veya çalrşrna saati o}abi] j r. )

1 Saati 500, o00. TL.

Bilgi kavıt cj_hazlarr ile
na aktarılması_, koordinat
kütLikte top.lanmas1. (Eirim

Saati

ge}en bilqilerin lıilqisayaı. or:tamr-
hesabr ve istenj-1en forınaLta bir
çalrşma saati o1abj_lj-r, )

5oo.0tı0, Tl,.

Poliqon hesabr , yan nokta hesabı, kestirıne hesabı , 3, derece
ve 4. derece denqelemesi qibi hertiirlij teknik hesap]_amaJ.ar.
( Birim çalışma saati o}abiIir. )

öctdLI.. 50o.o0o.,IL,

Hat bi}qi}eri q_i_ri.J.erek, haritaları_n bilgİsayarda o_Lrışturul-
mas]_ ve çiziın ktıtiiklerinin yarat]-1masr.

S aati 50o,000. Tl,.

18- Ut}Nrr:RİT tŞ VE İŞLEHLER
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- yaı:atılan çizim ktiti.ik.[erjnin, istenllen altlrğa i.stenilen ö.t-
çekte çizimi.

A_eç.!ç_l Altl._ık,
1 (ııti çnn nOn TT

Ş_e__f,f_af_ B_l!fı_Er (özel kimvasal mürekkebi ile birlikt,e,
1 §aati 1 5()O OOn TT

- Elektronik alet]_erin kullan:.cı bir elernanla bi.r.t j-kte kiralan-
mas1. (StandarL ekipınanr ile birlikte çaJ-rşma za]nan1 birim
o1aı:ak alınabilir. )

'l §aat i 1 ()()() ooo TT

- Her t.tirlti ölçti, hesap, çizimin araştlrı.lması, kontr:o.Lı_ı.

]_ Saati

Pafta köşe koordinat hesabr

25o.o 00. TL

1_00.000. ]'l,. /Paf ta

Grafık haritacrlık proğramları üretimi

].9- FAKS ÇEKİMt

- Faks çekim ücreti 5O. O00. TL. /Savfa

o T

1- 23.02-L993 taı:ih, 1-993/2 sayrlr geneloe ekj. Vöner-
genin 18 - maddes j. uyaranca, diğer kaınu kurum ve krırıı.tıış_1 arr
ile Tapu ve Kadastı:o Gene1 Hüdi-'ırlLığü arasrnda, Döneı: Serınaye
hizmetIeri j-le ilqili olarak protoko1 düzenlenınesj_ ha_l.inde;

Döner Sermaye hizmet bedeJ_lerinin hesap.lanmasrnda
ve ödenınesinde ilqili protokol hiikümleri uygulanrr.

F iyatlara D-V- dahildir

('tk.
"^/^\qi ü( u"^"J


