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** Belediye ve mücavir alan dışında kalan Kadastro parsellerinde imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes v.b.) yapılan cins değişikliğinde alınacak
hizmet bedeli 335.000.000.- TL yi geçemez.

*" Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işieminde maktu
48.000.000.- TL. ücret alınır.

*n Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için| cins değişikliği
talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binaların ars{pafına göre hesap
edilen ücret alınır.

** Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı lçir| 22.0Q0.000.-TL ilave
ücret alınır.

** Yaygın Kat Mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel üzerinfen değlşik zamanlarda
ilave yapılan binaların cins değişikliği işiemlerinde, yeni yapılan her binalçin iki k{tı; 44.000.000,-
TL ek ücret alınır.

Yapılı iken yapısız hale gelme işlemlerinde;
Yüzölçümü ve yöresel katsayıya bakmaksızı

C) BİRLEŞTİRME
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D) ıRT|FAK HAKK| TESıSı

ir ğlan/ dışı
% ü thhdil edi

hiçbir şeki

l için ... .

E) lRTıFAK

DE GÖSTERİLMESİ

44.000.000.- TL,

imar parsellerinde hesaplanan
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** Belediye ve mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan
hizmet bedeli aynen uygulanır.

"" Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parsellerinde, imar parseli için hesaplanan bedelin % sitahsil edilir.
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** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan
hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 11.000,000.- TL. den aşağı olamaz.)

3) KONTROLLUK HİZMETLERİ

A) HARİTA VE PLAN KONTROLU

1 - 100.000 m2
100.001 500.000 m2
500.001 - 1.000.000 m2
1.000.001 - 1.500.000 m2.
1.500.001 - ve yukarısı m2

* Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı : Kontrole Esa
dilimierin en üst sınırına kadar kademeli hesaplan
bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak
olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel
hesaplanır.

örnek 1-: Kontrole esas miktar
10 X 140.000.000 TL.
40 X 120.000.000 TL.
5,25 X 100.000.000

55, 25

2-

.000 TL./Ha.
.000 TL/Ha.
.000 TL/Ha.
.000 TL/Ha.

.000 TUHa.

ise, önceki
lçümü farkı

kademeli
izmet bedeli

Katsayı

I RyıRıvıa (lFRAz), (BiRLEşTinrvıE_
iraı-nRıı.ııN KoNTRoLü

1- 3000 m2.... 45.000,000 TL/ 1- 3000 m2
3001 _ 5000 8.000.000 TL/ 1000 m2
5001 _ 10
10 001 -,|

7.500.000 TU 1000 m2
15.000.000 TL/Ha

100 001 _ 6,000.000 TL/Ha

KADAS LER|NDE AYlRMA (ıFRAZ) VE SlNıRLAND]RMA HARıTALARI
KoNT

1- 20 QÇ6m2 ...., ......40.000.000 TLl 1- 20 000 m2
20 001 - 100 000 m2, .. .4.500.000 TL/Ha
100 001 - ve yukarısı m2 ....3.000.000 TL/Ha

İfraz sonucu oluşan parsel saytsı ikiden fazla ise her parsel için 10.000.000 TL. ilave edilir.



TXontrole esas vtlrtlçt
ile, diğer dilimlerde kalıyor ise harita ve planların kontrolünde uygulanan yöntem ile hesaplanır.

C1-) KAMU KURUM VE KURULUŞLARİ TARAF|NDAN ÖZEL SEKTÖRE iHALE
SURETİYLE YAPTİR|LAN HARİTA VE PLANLARİN KONTROLÜ

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki kontrollük bedeli 0.50 sidir.

C2_) BELEDİYELER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARİNİN K EMANLARı
TARAFINDAN YAPİLAN HARİTA VE PLANLAR|N KONTRO

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki kontrollük 0.20 sidir.

D) ŞERİTVARİ HAR|TALARİN KONTROLLÜ ;

Her km. için . .000 TL/km.
Şerifuari Haritalarda yer kontrol nokta değeri, hari

* 
Şeritvari Haritalarda 1 km. ye

hizmet bedeli orantı yolu ile
** Öze] sektör veya Kamu Ku
bedeli 40.000.000 Tl'den az

4) sT/sTK

Mat O
Şeffaf Ozalit
Saydam PVC
Bazlı
Film

.000 TL/km.

n kontrollük

rollük hizmet

70 X 100

22.000.000.- TL.
28.000.000.- TL

126.000.000.- TL.
138.000.000.- TL.

t aünenl aiını
katsdvı dikkate
ı tar{fındpn ya

lanır. Y

000.- TL.

.000.- TL.



TUTGA Noktası ""77,000,000,-TL,
ClDerece Ana GPS Ağı (AGA) Noktası. ,.,55,000,000,-TL,

C2 Derece SıklaştırmJcirs Ağı (SGA) Noktası. ...._. 33.000.000.-TL.

C3 Derece Alım [çin Sıklaştırmi Ağı (ASN) Noktası. . 22.000.000.-TL.

Ana Nirengi Noktası (Dördüncü
Derece/dizilfotogrametrik,ara ve tamamlayıcı, nirengi noktası) ...........:
Nivelman Noktası (RS).
Helmert ortametrik yükseklik Bedeli.
-(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dahildir.)
Poligon Koordinatı (x, y) .

parsel köşe koordinatları :

1 - 500 nokta için .. .000.- TL/Nokta
501 - 1000 nokta için.
1001 - ve daha fazla
nokta için... 00.-TL/Nokta

00.- TUSayfa
0.- TUSayfa

900.000.- TL/Sayfa
.000.000.- TUSayfa

ığı takdirde, masrafları ilgilisince
tin %70'ialınır.

ltma işlemlerinden dolayı meydana
ildir." Ve "Bu örnek , ... ...tarih ve

DEVRED|LEMEZ ve HER HAKK|
rin çeşitli yerlerine yazılarak veya kaşe vurularak

50X70 70X100

n
1/5000 ölçeğine .. 17.000.000.- . ...22.000.000.-
112000 ölçeğine .. 50.000.000.-. 100.000.000.-
1i1000 ölçeğine ..50.000.000.-. 100.000.000.-
112500 ölçeğine ..193.000.000.- ...352.000.000.-
1/1 000 ölçeğine . 1 93.000.000.- . ..352.000.000.-ölçeğinden

A_ UÇUŞU BAŞKA KURUM TARAF|NDAN YAP|LAN BANYO BASKİ İŞLERİ

1 Rulo 76 m. Siyah-beyaz filmin banyosu ...675.000.000.- TL
Hava fotoğrafı kart baskı (24x24} 11.000.000.- TL

1 
,1.000.000.-TL.

,1 1.000.000.-TL.
17.000.000.-TL.

.4.000.000.- TL.

nden
inden

Dia pozitif film baskı ,22.000.000.- TL



B_ MEVcuT FİLMLERDEN BASK|VE BÜYÜTME işLERi

Hava fotoğrafı karh (24x24) ... . . .. . -. 1 1 .000.000.- TL
Hava fotoğrafı büyütme (30x30) .22.000.000.- TL
Hava fotoğrafı büyütme (50x50) ...44.000.000.- TL
Hava fotoğrafı büyütme (100x100) .. ,..,.72,0a0.000.- TL

NOT: Talep halinde monoskopik hava fotoğrafları ile nirengi değerlerinin
halinde gönderme giderIeri ayrlca fiyata eklenecektir.

ile gönderilmesi

fotoğraf alımı,
malzemesi,

rumunda, bu

plamayla yapılır.

yısına bağlı
11.000.000.- TUTest

iyle dengelenerek yatay
17.000.000.- TL

Ağda nıreng ı öiçüler yöntemiyle dengelenerek düşey
Kon 11.000.000.- TL

Bir

Di

mi ile Yapılan Nokta Sıkıştırılması Hesabı

psamında Yeni Koordinat Değeri (sağa - yukarı) nokta başına;

Nirengi Noktası
Diğer Nirengi Noktaları
Poligon Noktaları

: 40.000.000 Tl/adet
:10.000.000 TUadet
: 5.000.000 Tl/adet

9) BAKANLıKLAR ARAsl HARiTA işı_Eniı,ıiıı KooRDİNAsYoN VE
PLANLAMA KuRuLU zoo4Yllı FıYATLARı iı_e ynpıı_ABıLEcEK ı

-- Her türlü ölçekte, sayısal ve fotoğrafik (ortofoto)
-- Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca her
banyo ve baskı işleri. (Sözleşme gereği hava
akaryakıt giderleri, sigorta bedelinin talep
fiyatlardan temin edilen malzeme karşılığı ibraz
- Fotogrametrik nirengi , ölçme ve

ilen fatura m

10) JEoDEZiKALETLERİN

Bakım onarım, Foto yaplml ..

elemösivb u

noktdsınıh do
mas[.../...,...

noktasının
masl......

rbest ağ d

m dönüşüm



t-
l

D) GPS Yöntemiyle Yapılan Nokta Sıkıştırılması Hesap Kontrollü :

Proje Kapsamında Yeni Koordinat Değeri (sağa - yukarı) nokta başına ;

Ana Nirengi Noktası
Diğer Nirengi Nokta]arı
Poligon Noktaları

: 28.000.000 TUadet
: 7.000.000 TUadet
: 2.000.000 Tl/adet

1 2) FoToRAMETRıK TARAYıCıLARLA YAPıLAN sAYlsALLA§

A_AUTOWINDER KU LLANILARAK

Piksel Bovutu (Mikron)

7
14
21
28

7
14
21
28

TıR

I

l
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...[++.ooo.000.-
. ..la+.ooo.000.-
... J. ı z.ooo.000.-
/ıos.ooo.000.-
l. ... ss.ooo.000.-l unnnnnn-
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B-A

Not: Bilgilt

,r6^rn=\*,/,oJ,,Jo.oJ l l l l]-l;-;lll\ll
.55.000.000.-
.39.000.000.-
.2B.000.000.-
..17.000.000.-
..88.000.000.-

:: :: : : :::33:333333:-
..22.000.000.-

lanıcı tarafından karşılanacaktı r.
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14) öNcEı-ircı-İ KADAsTRo

maya tabidir.





- Raster verilerinin vektörel verilerin elde edilmesi
Bir saati. . . ..1 1 ,000,000.- TL.

17) FAKS çEKİMi

4.000.000.- TL.

ALıNARAK
SATıN

1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli ola le bedelinin

2- Aplikasyon işlemlerinde
bedelinin %10' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler
durumunda talebin;

1- Harita yapJp\için

işlerinin

B}

1- ul sorumluluğu bedeli

n ihale

talep edilmesi

ılan harita yapımı ile aplikasyon

3.700.000.- TL/Ha.
1.B50.000.- TL/Ha.

18_MERKEZ MERA yörueriıvı KuRULuNGA BELİRLENEN Ücne
MERA KOM|SYONLAR|NCA İHALE YOLUYLA ÖZet SEKTÖR

ALİNMAK SURETİYLE YAPT|RİLMAS| DURU

arak ap

izden hizmet

ivlö oeöerlidi

kontröl-{ıe ka
inde kontr

omisyonla
l ve kabul

NOT: l l,/ l \_-/lrl-
1-23.02.1q6a tarin, lSSI,{Z sayılı Genelge eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer Kamu
Kurum ve furuluşları lle/bpu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner sermaye hizmetleri
i|e ilgili /olarak prg{okol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet bedellerinin
hesapla nrfias ı nda ytr ödenmesi nde ilg ili protokol h ükü mleri uygu|an ı r.

2- Fiyatlafa lÇ.D.V , dahildir.

3 tarih, 199
uruluşları ile

olarak p


