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1- BAşryRU FİŞİ 
İ

sADEcE TApu sİcb ndürDİTRtİTı<ıERİNE ıl\pILA}I TALEpLER. İçİıınİn

Bsşvurıı rişi Satş Bedeli:1.500.000,TL. x§öreset lııisay)' dın

2 _ KADASTRO DEGIşIKLIK IşLEMLERI

TANIMI"AR
Hiınııet Bedeli : Ücret çizeğesinde gösterileıı mitiarırl yöresel kaayı ile çarpıınmdan elde edileıı bedeldir.

@u bedei hiç bir şekildelQ,QQJ!9Jt den aşğ olamaz)

İmarParseii : Kadasto önçesinde veyakadasto sorasındaimarmeuztıafua göre teşeli<iil etnıiş parseldir.

I.{) APLİKASYON 
l

parsel A|ını
1

1.001

3.001

5.001

10.001

20.001

50.001

100.00t

200.001

1.000 f
3.000 mz

5.000 m2

10.000 m2

20.000 mz

50.000 ma

100.000 m2

200.000 #
500.000 nf

6.000:,000 TJ.-

8.000.000 TL.
16.000.000 T.L.

20.000.000 T.L.

28.000.000 T.L.

36.000.000 T.L
44.000.000 T.L.

52.m0.000 T.L.

60.000.000 T.L

500.000 m2'dca bfIJEk aa.za.fıerde, her 100.000 m2 için 4.000.000 T.L. ü§rğt ilarie edileceiıb.
ı'* Belediye ve mücaııir alao içindğ-.rerya dışüıda kalaıı imar parscllerindc hizmet bsdcE aJEeıı
ııygıılaoır
** Bcleğe ııe mücavir aran içindğ lra^nrıe hffitlz imar ıııgulması yaprİnaffiş kerlas*ro parscnerİnOc,
parseli İçinhcsrylaaan hizmetbedblinin L l 7'g[tzhsil edılfu,,,
** Belediye ııc milcavbalan eşında kalan kadasro parsellerinde imar paıseliiçin hesaptanm tl-rrtbedeliain

ilnar

ll4' ğtahsil-cdİlİr.

@u bedel hiç bir şekilde2.000.000_Tl+ {en aşağı olamaa)' :**4ş T\^ -_,[ /1A r,1- ,/



B) ciNs »gĞişira,iĞi

Yıoısız İıen Yeoılı fiale G€lme İblemlerinde:

1 - 1.000 mz

1.001 - 3.ürc ml
8.0o0.mü,TJ-

u.(rc0.00o,TJ^

3.001 ınlden sonrıher 1.000 m2 için 2.000.000 TL- ilave edilir

** Belediye vğ milcavir alan içindc veya dışında kalan imar paısellerindc hiznıet b€deli a!ınen
ııyeulanır.
** Bdcdiycırc mücnıir alan içindc kalaıı ııc hcııiiz imar ııygulanan kada§tro parselierindq
parseli için hesaptanan hiaet bedcıinin L l z , si taü§ıl edilh
** Belediye ve mfıcarıir alan dışında l€tm kadasto paısellerinde imar paneli için hesrylanan hiznet bedetfuin
Il4, itıhsiledİlİr.
** Tanrrısal arıaçlı cins değişikliklerinde alınacak hiznetbedeli 28.000.000 T.L_'yı geç€,ıııez-

** Aynı yapı ilzerinde kat ilaırcsi suretiylc yapılacak cins değişikliği işloııindğ malrı 4.000-000 TL. tiğet almır.

** Yaygm kat mtilkiyetinin ııygulanaığ pasellerdc binalann bir 1ğ8ını için cins d€ğişikliği talç edilmesi lıalinde
sadece cins değişikliği talebinde bııtııııao binaJarın arsa payna göre hesap edilen ilcret alrnır.

** Parsel ilzsrinde birdeıı faz|a yapırıaıs4 fazla olaheryapı için aynca2.000.0OO TL. ilave ilcfstaİlE-

Yaoılı İken Yapısu llale Gelme İsbmlerinde:

Yüzölçümü ve yöresel k$ı]rya balolmat«sızn her parsel için . - -. . . - . Z0O0.000 T.L.

c; BİRLEşrİRI/re

Yüzilçiimii ııe yöresel ka§E lya bahlmaltsıan her parsel ign ........ 2.000.000 T.L

D) iRriEAK I;IAKKI rtsisİ

** Belediye ve miicavb alan içindc ırerya rilşmrla ka!a[ imar paoelterindc hianer bedeli alrn€,t

ııygııtaıffi
** Belediye,ııc mücaııir alan içindğ kzları ırc hrdz imarııygulaınasıyapdııFıırş kadago panelleriodç İmar
parscli için hesaplanaı himğt bcdetinin L / Z, 'si ' tsit erfr'tir-

** Belcdıyc ııg mücavir alan dışında kalm kadastro parsclterinĞ foar par§d içiıt hcgapl@c furbcdctinin
ll4,. ütalışledilir.

e 2.000.000 T.L den

ııİuır

(B.u bed bir otarıaz)





Üçtincü derece viızçy ağ, aanirgıgi Ü,ız)
Dengeteım§ ana nireııgi nottası 0,*z)
Kestimıe/diziifotoğrarrıetik nirmgi noldası (y,x)

Nrnelman noiiası (RS)

Yiikscklği ıivclmanla belirlcıımiş nircı,gi noktası (z) değeri

Polğon noktası (y,x)

* [rııkarıdaki tryadard «iper krololeri datıildir. )

Pafta köşe koordind

parsel köse kooıdinaüarı :
l

1 - 500 Noiia için

501 - 1000 Noküıiçin

1001 _ ııe daha fazla nokta ' '

6 _ TEKNİK BELGE önnrgı<ıgRİ

ölçu rronai
Takeometik Ölçtl rarnelerl

Aplftasyon Krokisi

Ebadı Kıoki ııe nOpeıll rıonl

1.700.000 TL.

1.000.000 TL.

750.000 TL.

800.000 TL.

500.000 TL.

200.000 TL.

300.000 TL.lPafta

50.000 TL.AIolda

30.000 Tl./l.iokta

20.000 TI-.Atokta

400.000 LL./Sayta,

250.000 ^IL./Sxyta

300.000 TL.lsryta

300.000 LL.lsayfa,

** Daireds fotokopi vqa ozalt, çckmc iıııkan bııiıınınaeğ takdird€, masraflaı itgilisincc tarşlanat sııretiyle
DaiE dışında yaptnlır,ııa yıkarıdaki ücrcdcin o^ 7O'i alnilr.
*l Te,kmtbetgcğrncklerikesinliklcıTgiiıizkişilere,ııenlcıncz "t
** t(adastal haritaizia tclmik bclge ömcklerinin * çoğpltııa işl€ırıind§iı dota5aı mcydana gclcbilccck ölçek
deforrıasyonımdan kınımıımıız sorıımlıı değildir-' ırc *bu örnek ......tarih ve ...... saylı talebe isünadeo
vffiımişth ÇoĞALm-AlVİAZ, DEVREDİLEMEZ vc EIER İIAKKI SAKLIDIR" ibarçleri haritalann,ırc teknik
bçleel€rin çeşi inc yaalaakırerya kaşe vıırulank kadasto MüdiirE tarafiııdan ınzalaacakt.



7 - FİLM AıTLIĞINDA öı,çpr »nĞişrinıırın

1/1000 ölçcğıdcıı

1/1000 ölçeğindeıı

1/500 olçeğinden

1/5000 Olçeğinden

L/2a00 ölçcğindeıı

1/5000 ölçcğnc

U2a00 ölçeSne

1/1000 ölçeğne

l/Zsaa E§ğine

V1000 ölçcğne

1.250.000 TL.

3.300.000 TL.

3.300.000 TL-

14.000.000 TL.

14-000.000 TL.

1.750.000 TL.

6.200.000 TL-

6.200.000 TL.

25.000.000 TL-

25.000.000 TL.

8 - BA}l"Yo BASKI IŞLERI

A) UÇUŞU BAŞKA BİR KIJRIJM TARAFİD{DAıI yAPILAN İşİıı naryo BA§KI İşLER,İ

- 1 Rırlo 76 m. Siyatı-Bcyaz fiImin bauyosu

- Ila\ia Fotoğnfi Kaı1 §aqlö Q4x24)

- Dia pozitifFilm bash

B) MEVCUT rinıınnoEl\tBA§KIve BÜrÜTİff İşırnİ

- Ila\ia Fotoğnfi I< .t,Q4x24} ......

- I{ard Fotoğpfi Büyillfue (30rr30)

- Ilaıia Fotoğafr Biiyilihe (50x50)

- iIaua Foto@Bğrültsıne (100x100)

(Uçuşu bir s6zlcşne lrıpııınında Kunım tarıfından }ıpılmış olsa dahi, sözleşmesi biüp lıesin hesabı.5ıapıIan
işlerde sonradaıı talep edilecekher bir himd içın gçerli iiyadar)

40.250.000 TL.

630.000 TL.

1.380.000 TL.

630.000 TL.

1.700.000 TL.

2.900.000 TL.

4.900.000 TL:

9 _ BAI(AIILIKI"ARARA"§I HARİTA İşınnİnri KooRDirşısyoN ve
PLAIILAMA KIIRuLU |wT YILI rİyarr,anı İır ynpu"ıgİıncrr §ınn

- IIer üriil ölçeiie, saF§al,,re çieffiyOııtcmre kynedendnrmc-
-Hnüafotoğrdrının rasfr görrntr ş*üııdc fu"nma§4 odofoharita rığini
- Blok şeklinde bir alanda ır güzğgah boJmnca her üldr ilçhc'lıiyah-bcyaz foüoğaf alrm; baııyo ııe bash
işlerl( Södeşme gefcğ haıia filmi, fotoffkalç dia filn, baayo malzerıEsi, akaryakü gidederiniıı talep sahri
tarafiııdaıı ka§ılafirııası öırıımıında bu tryadardaı,, teıTıin cdileıı ıırıalzcırlıe kaışrlığı ibraz edilerı faiırd mildarı
dtişillfır-

- Fotoğaaıetrik delgi, ölçmc"ııe dcngcle,tıcsl



:6
10 - JEoDnzfr<ALETLEnİx naığM ve oNARIMI İır rotouozaİryAplMl l

11 - DENGELEME ruSAPLARI

e) Bir nokta dengeleınesi hesabı (y,x) ..

0 Çe$ıtli rlilim ğğnğşi!6 hesaplmaları

800.000 TL.AIolda

250.000 TL.AIokta

NOT : Talep halinde, monoskopik hava fotoğrafı ile nirengi değerlerinin postayla gönderilmesi halinde,
gönderme giderteri aynca ilyzta ekleneceitiı:

12 - TAPU ARşIV

- T-C. Üniııersiteleri meıısuplaıı ile T.C. Üniversiteterinds dotdofa ve master yapan Tüık rc yabancı ıryrııklu

kışilere ırerilecek fotokopilerin her sEtrası 50.000 TL.

- PosUyla yapıtan isteklerde posta ınasrdarı itgitisince öd€ııir.

13 - İ}IAR PI"AnI uYGI]LAMAI"ARI ı

- Afazi toplıılaştrma haritalarr,

- Kamıüştrma taaılaıınası,

- Snrn4 Bideştirmerıe lMablcene narltaları,

-Plmkotc işleft

.!

( T.i {.MO.B. llaritarıc Kadasto Mfüendislefi Odasıncaylı iç€fisindc yanıtanan * Tescile rrya tasdike koııu
olan lIarita ııe Planlgn Birim Fiydları" esas alınaralq hesaplanacak § bedellerine Vo 5 işlehe masraf vç 0ı6 2O

kar eklenir) ÇŞ n /\§P /1 f nL ht ,(,



- Her tiiııiil haritaıgı (lgdasEo paftası, iınar plaın, lulihaar haritarıe diğer) sayısallaşrrarak arazi

i koordinafanııa dönııştilrtllııığ§i (Bıırada birim olarak ıolda sayısr, çalışrıa saativeyahcktargibi laiteric
, seçilebilir.)

Bir saati 1.500.000 TL. veya bir pafta 15.000.000 TL.

. yeniyönetrıeüğin öııgordğğu şekilde pafta bölilıımesiırerya pafta açım_
( Birin bt pfraveya çatşma sadi olabılir-)
Birsadi 1.500.000 TL-

-Bilgi kzytcıhadaıiegeteııbıllgilerinİO*'*-*r--"alCarılmag,;"rdfo"hesabıIıEistenıleııformda
bir H$lro top]ınmas-

( Birim çalışına sadi otabilir.)
Bir sadi .--..:.!.-...-- -:."..-,.".------. 1.500.000 TL-

- Polğon hesabq yan nolda hesabı, kestirme hesabl 3. Dereçe ırc 4. Derecc dengelemesi güi ha üirlü tğkok
hesaplamalar

( Birim çahşına
1.500.000 

V




