
1-BAşVURU FİŞ

SADECE TAPU SiCiL MÜDÜRLÜKLERiNDE YAPlLAN TALEPI-ER içiNDiR
:

Başvuru Fişi Satış Bedeli= 20.0O0.000.- TL. x Yöresel_,katsayıdır. :

,j:

TANlMLAR
Hizmet Bedeli

ımar parseli

i
..j 'i 

]

j

: Kada_s'tro öncesindei veya
teşekkül etmiş pÖrsqldir.

: i :.,,-
: Ücret çizelgesinde gösterilen miktarİn, yöreseİ katsry, il'e çarpımından

elde edilen bedeldir. j i

i.',ii
(Bu bedel hiçbir:şekilde1 0.000.900.- TL :deh, aşağı blamaz.)'

:

kadastro sonrasında irııar mevzuatına göre
i ,|. j

A)APLlKASYoN

jj:j
ii',.'

:j: ;' ...; , '

*" 500,:000 m2| den büvük aı:azilerde, her 1O0.00O m2 için 40-000.000- TL ücret ilaveedilecektir.' j.' : '1 '
**BelÖdiye,ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet

bedeli aynen uygulanır. i ,.e_}rrcle_-;ael"OiyÖ ve mücavir alan Oİffiİrlan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parsellerinde, imar parseİi için hesaplanan hizmet bedelinin % si tahsil edilir.*-Belediye v.e' mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.
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2_KADASTRO DEĞİşixı-ix işı-rrvıı-rni

I

(Bu bedel hiçbir şekilde 10.000 000.- TL den aşağı olamaz)



Yapısız iken vapılı hale qetirme işlemlerinde; ',
l' 

B0.0OO 0O0 - TL1 - 1000 m2 ... .:
1001 - 3000 m2 .,: ....115.000.000.- TL
3001 m2 den sonra her m2 için .. ..,.,'......_.:,10.000.000.- TL
ilaveedilir. i . , j

** Belediye ve mücavir alan içinde veya dışırlda kalan iı.nar parsellerinde hesaplanan
j.

hizmet bedeli aynen uygiılanır.UEuğ|l dyllElluyglıld|lıl. . , :..

"" Belediye ve mücavir alan içinde ka|an ve.,henüz imar,uygulaması yapılmbmış Kadastro
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin % si tahsil edi[ir. i** belediye ve mücavir alan dışında kalan Kadastroi parsel{erinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

*" Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, J<ümes v b.) yapılan
nizmet bedeli 305 000 000 - TL yi geçemez:. i : ,

"" Aynı yap| üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins

i -., l ]i:

cins değişikliğinde alınacak

değişikliği işleminde maktu
.j: ] -j

j:

** Yağgın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerdeıbinaların bir ksmı için'cins değişikliği
talep edilmesi halinde sadeceiins değişikliğilta:lebind:e bulunan binaların arsa payına göre hesap

l,: j:: ,.:
faz|a bina :varsa; fazla olan ıher yapı için ayrıca iki katı

edilen ücret alınır i
** Parsel üzeiinde bjrden

40.000.000.- TL.,.ek ücret alıı,!ır.

'i:-
Yapıli iken yapısızhale gelme işİemlerİnde;
yüzolçümü-ve yöre.sei katsayıya:bakmaksızın her parsel için

:]::::
Yüz ötçümü ve yöresel katsayıya bakmaksızın

20 000 000 - TL

(n-l )x20.500.000.- TL
Parsel SayısıBirleşen

Her parsel1çjn j ..'.,.....,.. . 40.000.000.- TL {,

-;,;I,,
j** Belediye ve mücavir alan içinde veya düşında kalan imar parsellerinde hesaplanan

hizmet bedeli aynen uyguİanır.
-- Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro

parsellerinde, imar paiseli için hesaplanan bedelin % si tahsil edilir.
*": Belediiıe' ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde

hesaplanan hi7ı,net bedelinin % ü tahsil edilir.

,., 7iii3: 
!'2 > ;,.. r, o,

.ı;li' . 1.;. {:,:,e. ''i.

(Bu bedel hiçbir şekilde 10 0O0.0OO - TL;Ü1
ji' ,,
i! ::

parseli



F) pARsEı_iN yrniNnr cösrrniı-ıvıesi

E) ıRTıFAK HAKK| TERK|Nı
ı!
a

20 000 0O0 _ TL

,:..,
"- Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan iİnar parselleı:hde hesaplanan

hizmet bedeli aynen uygulanır. ] : 
;

"* Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve,henüz imar'uygulambsı yapılmamış kadastro
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan bedelin..% si tahsil edilir.

** Betediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro: parsellerinde imar parseIi için
hesaplananhizmetbedelinin%ütahsil edilir. i ' : i ,., j

ii.i-'!".
(Bu bedel hiçbir-şekilde,10.000.0O1O - TL. den aşağı olamaz ) i

3) KoNTRoLLÜK HizrvıErLrRi

A) ÖZEL SEKTÖR TARAFİNDAN YAPİLAN TESCİLE KONU HARiTA VE PLANLARİN
KONTROIÜ'.. ]

Yöresel katsayıya bakmaksızın her parsel için

İhalevesozleşmedebelirtilenbedelin i . i : i ; . ,,.,] . %5i
.' i i : : ! ', ' , ıii

B) BE-LEDIYELER]lLE KAMU KURUM VE KURUI-.UŞLAR|N|N KENDl ELEMANLARI
TARAF|NDAN YAPILAN TESCİLE KONU HARiTAVE PLANLAR|N KONTROLÜ
j.".j; ı

a) Yola te.rk - Yoldan ihdas kontrolü.Herparseliçin.i;::iJ
j i -! j i : | ; ,,

,..-iiii:l,,'
h)imaruygulamaları i : , , . '

Hör oarsel_:İçin .:, : i _ . .ı .20.000.000.- TL_

j

c) Şeritvari haritalar ,- i
Her km. jiçin maktu . .. :. . B0.000.000 _ TL

j','';1'
d) Diğer tesciİe konu harita ve planlaı, -

Her hektar için i .. :,. . ,.,, ... 20.000,000_- TL
jj'j

ıi
"* Hektar ve km. ye bağlı olarak hesaplanan kontrol hızmet bedellerinde, hektar ve km. yi

aşan kısırnların ücreti orantı yoluyla hesaplaııır.
j .,'



4) ST/STK HAR TA VE KADASTRO PAFTA KOPYALAR|

Mat Ozalit
Şeffaf Ozalit
Saydam PVC
Bazlı
Film

TUTGA Noktası

50X70

15 000.000.- TL.
20.000.000._ TL.

90 000.000._ TL.
100.000,000.- TL.

70 X 100
.,i

20.000.000 - Tt_

25.'000.0OO - Tt
j.'l:

11l5.000.000 - Tı_.
125 000 000 - T,L_

Ana Nirengi
70.000.000.- TL.
20.000,000.- TL

10.000,o00 - TL
na Nirengi Noktası (Dördüncü

ıjerece/d izilfotoğ ra metrik n ireng i noktas ı

Nivelman Noktası (RS) .. . ..,j.. i
*(Yukarıdaki fiyatlara röper krokiteri dahildir.) ,

Pafta Köşe Koordinatı
Poligon Koordinatı (x,

501 - 1000 nokta için.
1001 - ve daha fazla :

3 000 000 -

3.000_000.
TL.
TL

300 000.- TL./Nokta
200.000,- TL i Nokta

nokta için 100.000 - TL./Nokta

: ...' -j j : l j

.lçü Krokileri-. r.... . ı.....i i .....:..
Tekometrik Olçüm Karneleri i ..,.,'.... i
AplikasyonKrokjsi i i ..

3.000.000 - TL/Sayfa
1.000.000 - TL/Sayfa
1.000 000.- TL/Sayfa
,1 000 000,- TL/SayfaEbat|ı Kroki ve RöperJİ Kroki

,' ,' ..J: 1: a .|,-* Dairöde fotoftopi; veya ozalıt,çekme imkanı bulunmadığı takdirde, masrafları ilgilisince
karşılanmak suret'ıy.[e daire dışı'nda yaptırılır ve yukarıdaki ücretin o/o7O' i alınır.

"* TeRnik belge örnökleri kesinlikle ilgisiz kişilere verilemez.
"* Kddastral haritalhrla teknik belge örneklerinin "çoğaltma işlemlerinden dolayı nıeydana

j:

gelecek ölçek deformasyohundan kurumumuz şorumlu değildir." Ve "Bu örnek .......tarih ve
...sayıll talebe iştinaden verilmiştir. ÇoĞALTlLAMAZ, DEVREDiLEMEZ ve HER HAKK|

SAKLIDlR." İbareleri haritaların ve teknik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak veya kaşe vurularak
Kadastro,Müdürü tArafı ndan i mzalanacaktı r.

5) üLKE ı.ıinrruci sisrrrvıir-ıDE KooRDiNAT DEĞERLERl



'l,

1/5000 ölçeğine .. ,15.000.000.- .,.,].... _ 20.000.000.1/1000 ölçeğinden
1/1000 ölçeğinden
1i 500 ölçeğinden
115000 ölçeğinden
112000 ölçeğinden

112000 ölçeğine .

1/1000 ölçeğine .

1l25OO ölçeğine...

... 45.000.000.-

. ..., 45.000.000.-,
,. 1 75.000.000.

;.... .. .90.000-000.-
_ 90,000.0OO,-

. .. ;..;320.000.000.-
ı j320,000.0O0.-

A_ UÇUşU BAŞKA KURUM TARAF|NDAN YAPıLAN BANVO BAsKl işı-eni

1 Rulo 76 m. Siyah-beyaz filmin banyosu ,,_ , ....,. . .. j 6,15 000.000.- TL
Hava fotoğrafı kart baskı Qax24) j ....,....: i ........,.., .10.000.000.- TL

7) FİLM ALTLİGİNDA OLÇEK DEGlŞTİRME

8) BANYO BASK| lşLERl

::
B- MEVCUT FiLMLERDEN,BASKi VE gÜyürtur işı-rni

.'i,:.
Hava fotoğrafı kartı (24xZ4) i l .. ü , . |. i

Hava fotoğrafı büyütme (30x3O) . i

Hava fotoğrafı büyütme:(50x5-0) :

Havafotoğrafı büyütmei(10Ox100) . . , i i .i. .. . ..65.000.000-TL

Fotomozaik yapımı

,! . 10,o00 000.- TL
. 20,000 000.- Tl-

değerlerll1n -posta iie gönderilmesi

özel hesaplamaya yapılır.

i j ; ; ii .

j:|,.j

NOT: Talep halinde monoskopik hava :fotoğraf[arı ileıııirengi
halinde gönderme giderleri ayrıca fİyata,eklenecektir

:'ıj ::|:

j:ij:::j',.j

-- Her türlü ölçekte, sayısa| ve fotoğ rafi t< (orto,foto)',yöntemle k ı ynıetlend irme.
-- Blok şeklinde bir.alanda ve güzeı:gahj boyuhca her. türiü ölçekte siyah-beyaz hava fotoğraf alımı,

rnyo ve baskı şleri. iSözteşme gereği hava filmi, fotoğraf kartı, dia film, banyo malzemesi.
akaryakıti giderleri, sğorta , bedelinin talep sahibi tarafından karşılanması durumunda, bı-ı

fiyatlardan temin edileıı malzeme karşılığı ibraz edilen fatura miktarı düşülür.

Bakıın onarım,

j

9) BAKANI,|KLAR.ARASı HARİTA iş_Lrniruİru KooRDİNASYON VE 
.

PLANLAMA KURULU 2003 Yı1-1 FiYATLAR| iı-r yapııABİLECEK iŞLER

10) JEODEZıK ALETLERıN EAKıM VE oNARlMı lLE FoToMoZAlK YAP|M



1 1) DENGELEME HESAPLAR|

Eski bir üçüncü derece nirengi noktasının yeni ölçülerle serbest ağ dengelemesi
Ve uyumsuzluk testi.. 

_,.,.'. 

. .10.000.000 - TL

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay
Konumunun hesaplanması . ....,..:...,. ı..i... ..15.000 00O.- TL

,,'i,
Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yonterniyJe dengelenerek düşey

Birnoktadengelemesihesabı(y,x),...j-.
:llll

Çeşitli dilim dönüşüm hesaplamaları + .. .. . 1 j 4 j000 000 - TL
i ' : : ..- , ;

GPS ile yapılan ölçülerin hesabı veya kontrolü... : . .ı-.25.000.0O0.- TL/Nokta
'i. ,i

NOT: Talep halinde, monoskopik hava fotoğrafı ile ınirengi değerlerinin postayla gönderilmesi
halinde, gönderme giderleri ayrıca fiyata eklenecektir.

i-

Piksel Bövutu (Mikron} : i Cinsi
i7i14

21 ,
28i

:

7
14i
21 .

28j

B-AUTO[^/ı NDER KUtLANl LMADAN
ri

Piksel Bovutu (Mikrqn]' İ , Cinsi -

i7 ..
i 1^ ı'..14 ;... '

Şlyan-öeyaz ... şU.UUU.UUU.-
Siyah-Beyaz.._ 35.000 000.-
Siyah-Beyaz. . 25.000 000 -

Siyah-Beyaz . 15.000 000.-
Renkli . B0 000.000.-
Renkli. ..50 000.000 -

Renkli. ..35.000.000 -

Renkli . .20.000 000.-

Siyah-Beyaz ... 50.000.000.

21
2B

7
14
21

28i
: ..j

Bilgileı,4 mm. lik DAT teyp üzerine yüklenecektir. Teypler kulaniİi';Ü'rafuçıOan karşılanacaktır
_l,r' _:,_'}. 

' .. ". 'i:,.
'; 

.| A .'-

GPS ile yapılan ölçülerin hesabı veya kontrolü..,,'. . : j .. ... .:-.25.000.000.- TL/Nokta



13) TAPU ARŞıV

14) ıMAR PLAN| UYGULAMALAR|

yabancl

- Arazi toplulaştırma haritaları,
- Kamulaştırma planlarının hazırlanması,
- Ayırma, birleştirme ve mahkeme haı,itaları,
- Halihazır harita işleri
- Plankote işleri,

T.C. Üniversiteleri mensupları ile T.C. Üniversitelerinde doktora ve master,yapan Türk ve
uyruklu kişilere verilecek fotokopilerin her sayfası .::... ..;.3O0.0OO.- TL.

- Posta ile yapılan isteklerde posta masrafları ilgilisince ödenir

(T.M.M O B. Harita ve
hizmetleri en az ücret
bede|lerine %5 işletme

..ij
Kadastro Mühendisleri Odasınca yılı
tarifesi ve bu tarifenin ;ek katsayılar

j

masrafı , YoZO k6r eklenir.) , I

.i
içerisinde yayınlanan "Mühendislik

iesas alınarak, hesaplanacak iş

ncelikli Kadastro: . . ...,.. . .. .

16) lHALE şARTNAMESi

- lhale

(NOT: Yukarıdakj fiyata posta ücreti değildir )

Başka kurumlar için açılacak Tapu,ve Kadastro mesleği ile kurslar
(Bir hafta süreli) j(Yemek+Konaklama) 

.

j;

- Bilgisayar Kursu :

(Kurum dışı) (Bir hafta süreli).

- Yabancı dil kursu-
(Kurum ıdışı) (Bir hafta süreli)

j ,.,

hesaplamaya tabidir

(Öncelikli Kadastro ve irnaı,i planl uygulamaları işlerinin fiyatları, 'yılı içerisinde yayınlanması
geciktiğinde.geçmiş dönemin fiyatları iİe herjyıİ donemler halinde Resmi Gazete'de yayınlanan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinde yer aİan ilgili artış oranı uygulanarak tespit edilir.)

40 000 000 TL

B0.000.000 - TL

45,000 000 - TL

40 000.000 - TL

15) ONCELıKLı KADASTRO



18) MUNFER|T lş VE ışLEMLER

mevcu;
bedeli..

Her türtü haritanın (STH, STK)
dokümanlardan sayısallaştı rma

üretim sonucu elde edilen'sayısaİ değerleri veya
(Raster, Vektör) elde ,edilen say,ısal değerlerin

sayısal
Sonucu

- Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta bölünmesi veya açımı _i

(Birim bir pafta veya çalışma saati olabilir )

,.,j,'
- Bilgi kayıt cihazları ile gelen bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması,

istenilen formatta bir kütükte toplanması (Birim çalışrna saati olabilir.) 
1

Bir saati

koöidinat hesabı ve

155.000.000.- TL.

15,000.000.- TL

- Poligon hesabı, yan nokta hesabı,kestirme hesabı, 3
gibi her türlü hesaplamalar. (Birim çalışma saati o'labiliı:.) :

:j:,.- Hat bilgileri girilerek.'haritaların i bilgisayarda

derece ve 4.
: :.j

:

derece; dengelemesi

: . 15.000 000.- TL
:

oluşturulması çizi.m kütüklerininVe

çalışma zamani birim saaİ ofarak alınabilir.) , ,

Birsaatj. j j i : i i ..:,_..........,,.

hazırlanması,
15.000 000 _ TL

15.000.000 - TL

15.000.000.- TL.
j .' 1 j : i j i i

- Elektronik a{etlerin kullanıçı bir elemanlaibirlikte kiralannıası- (Standart ekipmanı ile birlikte

50 000 000_- TL

- Hertürlü ölçü, hesap, çizim1araştırılrıası, kontrolü.
Bir saati 7.000.000.- TL

j.'ij

- Grafik haritacılık programları üretimi.

D üşey tarayıcı larl aj pafta tara ma \4e bil g isayarda say ı sa llaşt ı rma
- 175 mikron ve daha az kalınlıkta kağıt, karton, şeffaf harita altlıklarının scannerda

taranmasl.,' i

Bii adet pafta. 
,]l,' 

. . 25.000 000.- TL

- Raster verilerinin vektörel verilerin elde edilmesi
Bjr saati.:..:.. .. ......10.000.000.- TL,

: ..,



19) FAKS ÇEKıMı

Faks çekimi ücreti 3.000.000 - TL

20-MERKEZ MERA yÖrurrirvı KURULUNCA BELıRLENEN ÜcRrrırR ESAS ALıNARAK
MERA KoMiSYoNLARlNCA ıHALE YOLUYLA özrt SEKTORDEN HıZMEf snrıı,ı

ALıNMAKSURETİYLEYAPTIRlLMASıDURUMUNDA,,,.

,;,'a'

1- Harita yapım işlerinde koııtrol bedeli olarak.yuklenicisinden harita yapım
%S'inin, : ı :

2- Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve
bedelinin 7o10' unun a|ınmasına,

sorumluluğu bedeli olarak apli'kasyon ihale

bedelinin

j'l ':A) Söz konusu işler için .rnera komis'yonlarınca idarbnizden hizmet talep edilmesi
durumundatalebin; j ' ,' . , '

.r' i j ' . 
':

1-Haritayapımıiçin:.28.000.000.iTL/Ha.,.
2- Aplikasyon yapımı için 30 000.000.: TL/Ha , . _ , .,,'

ji|.|: ::j

Mera Komisyonİarınca, bizzaI kendileri .tarafından yapılanl harita yapımı ile aplikasyon
iş|erinin kontrol ve kabul soruinluluğu için; : . , . i ',

.:!::
.' l ı :

B) 01 .01.2003 tarihi itibariyle;
,'ij :

i:i :

1- Aplikasy.on işlerinde kontrol ve kabulısorumluluğu bedeli 4.50O O00 - TL/Ha.
2- Harita yaplm işle'mlerinde:kontrol bedeli 2 25O 00O - TL/Ha.

:i:i
3/2:sayılı Genelgeieki Yönergesinin 1B. maddesi uyarınca, diğer Kamu

Kurum vÖ Kuruluşları ile Tapu ve KadastrojGenel Müdürlüğü arasında, döner sermaye hizmetlerı
ile ilgili olarak protokol i düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet bedellerinin
hesaplanrnası nıJa veödenmesinde ilgili protokol hükümleri uygulan ı r.

j i ."i ,

jj.j:'t

2- Fiyatlara KD.V..dahildiıı i


