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Başvuru Fişi Satış Bedeli= 34,00.- YTL.(34.000.000.- TL.) x Yöresel katsayıdır.

2-KADASTRo DEĞişirı_İx İşı_rrvıı_eni

Hizmet Bedeli : Ücret çizelgesinde gösterilen miktarın, yöreselk9rt{ayı ilP çarpımından
elde edilen bedeldir.

(Bu bedel hiçbir şekilde(12,00.-

ımar parseli : kadastro öncesinde veya kadastro sonrfisındq,frıar mevzuatına göre
teşekkül etmiş parseldir.
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|1 - 1000/Fl2 .......100,00.-YTL. (100.000.000.- TL.)
10q1 - 3090 m2 .. .....141,00.-YTL. (141.000.000.- TL.)

den sonra her 1000 m2 için ... 12,00.-YTL. (12.000,000.- TL,)
ilaVe'edilir.

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

"* Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes v.b.) yapılan cins değişikliğinde alınacak
hizmet bedeli 375,00.-YTL. (375.000.000.- TL) yi geçemez.

** Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu 54,00.-
YTL. (54.000.000.- TL.) ücret alınır,

** Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı cins değişikliği
na göre hesaptalep edilmesi halinde sadece cins değişikliği taiebinde bulunan binaların a

edilen ücret alınır.
** parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan

(25.000.000.-TL) ilave ücret alınır.
** Yaygın Kat Mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel işik zamanlarda

ilave yapılan binaların cins değişikliğl işlemlerinde, yeni yapılan
(49.000.000.-TL) ek ücret alınır.

i katı; 49,00.-YTL.

Yapılı iken yapısız hale gelme işlemlerinde;
Yüzölçümü ve yöresel katsayıya bakmaksızın 000.000.- TL.)

E) PARSE

25,00.- YTL,(25.000.000.- TL.)

mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan
uygulanır.

ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
, imar parseli için hesaplanan bedelin % si tahsil edilir.

-" Bel-ediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan
hizmet bedelinin % ü tahsll edilir.
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3) KoNTRoLLUK HıZMETLE

A) HAR|TA VE PLAN KONTROLU

1 - 100.000 m2.,. ...157,00.-YTL. (157.000.000 TL.)/Ha.
100.001 - 500.000 m2... ....134,00.-YTL. (134.000.000 TL)iHa.
500.001 - 1.000.000 m2. .. 112,0O.-YTL. (112.W0.000 TL)/Ha.
1.000.000 - 1.500.000 m2. . 68,00.-YTL. .000 TL)/Ha.

.000 TL)/Ha,

* Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı : Kontrole Esas Yüzölçümü
dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile

yor ise, önceki
zölçümü farkı

bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ila suretiyle kademeli
olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel katsayı ile çarpıl hizmet bedeli
hesaplanır

Örnet !:_ Kontrole esas miktar 552.500 m2 ise;
10 X 157,00.- YTL.(157.000.000 TL. )
40 X 134,00.- YTL. (134.000.000 TL. )
5,25 x11 2,00,- YTL.(1 1 2.000.000 TL.)

55, 25 Ha.

örnek 2- : Kontrole esas mik

öresel Katsayı

2.05X157,00.- YTL. ( Yöresel Katsayı

B1_)oL (BİRLEşTİnrtııe-
AYıRMA RoLU

TL.)
TL.)
L.)

1_ 3000
3001 _
5001 _
10 001
100

HARiTA

1- 20 00
20 001
100 00

lfraz
edilir

l0.-YTL.(50.000.000 TL)/ 1- 3000 m2
0.-YTL.(9.000.000 TL)/ 1000 m2

,00.-YTL.(8.000.000 TL)/ 1000 m2
1 7,00.-YTL. (1 7.000.000 TL)/Ha
7,00.-YTL. (7.000.000 TL)/Ha

irupe AvıRMA (lFRAz) vE sıNıRLANDıRMA

45,00.-YTL.(45.000,000 TL)i 1- 20 000 m2
5,00.-YTL.(5.000.000 TL)/Ha
3,50.- YTL.(3.500.000 TL)/Ha

n parsel sayısı ikiden fazla ise her parsel için 11,00.-YTL. (11.000.000 TL.) ilave

* Kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı
ile, diğer dilimlerde kalıyor ise harita ve planların kontrolünde uygulanan yöntem ile hesaplanır.
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C1_) KAMU KURUM VE KURULUŞLARİ TARAFİNDAN OZEL SEKTORE |HALE
SURETİYLE YAPT|RİLAN HARITA VE PLANLAR|N KONTROLÜ

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki kontrollük bedelinin 0.50 sidir.
01.01 .2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen 2004 yılı fiyat listesi geçmiş

işlere uygulanamayacağından ve Yönetim Kurulunun 12,05,2004 tarih ve 3 nolu kararının 1.

maddesinde 01.01 .2004 tarihinden önce Belediyeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından
özel sektöre ihale edilen işlerde Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun 1 1.2004 tarih ve

r verildiğinden1 nolu karının (%s'lik kontrollük ücretinin) uygulanmasının devam olunması
31.12.2003 tarih itibari ile ihale bedelinin fiyat farkı dahil, ilgili planacak fiyat
üzerinden %5 kontrollük ücreti alınacaktır.

c2-) BELEDİYELER iı-e xanııu KURUM VE KURuLUş
TARAFİNDAN YAPİLAN HAR|TA VE PLANLARİN K

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A)

D) ŞERİTVARİ HARİTALAR|N KONTRO

Şeritvari Haritalarda yer kontrol r26kta değ§ri,
TL)/km.

* 
Şeritvari Haritalarda 1

hizmet bedeli orantı yolu
** Özel sektör vef-a Xamu
bedeli45,00.

LEMANLAR|

0.20 sidir.

.000 TL)/km.
(22.000.000

ımların kontrollük

n kontrollük hizmet

NıN KEN

m.l aşan

n tüm işl

ye fiağar bi

70 X 100

22,00.-YTL. (22.000.000.- TL.)
28, 00.-YTL. (2B.000.000.- TL.)

1 26,00.-YTL. (1 26.000.000.- TL.)
1 38,00.-YTL. (1 38.000.000.- TL.)

Şeffaf Wal|t
Saydam PVC

5) ULKE

(17.000.000.- T
izz ooh doo _ l

100.000.
,1 10.000.

TUTGAiNoktası / .....77,00.-YTL. (77.000.000.-TL.)
Cl Derğce Ana.6PS Ağı (AGA) Noktası .....55,00.-YTL. (55.000.000.-TL.),6PS Ağı (AGA) Noktası ....55,00.-YTL. (55.000.000.-TL.)

aştırma GPS Ağı (SGA) Noktası 33,00.-YTL. (33.000.000.-TL.)
ı İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) Noktası. ......23,00.-YTL. (23.000.000.-TL.)

Pı,\rqYl|ırııq Vl l vvrvvl

Ahm İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) Noktası. ......23,00.-YTL. (23.000.000.-TL.)
C4 Deflece Poligon Noktaları ile Poligon Bağlanabilen
Fotogrametrik Nokta Değerleri. .12,00.-YTL. (12.000.000.-TL.)
Ana Nirengi Noktası (ED-50). ....23,00.-YTL. (23.000.000.-TL.)
Ara Nirengi Noktası (ED-50) (Dördüncü
Derece/dizilfotogrametrik,ara ve tamamlayıcı, nirengi noktası) ......12,00,-YTL. (12.000.000.-TL.)

ıRENGı i ı,ıor KooRDlNAT DEĞERLERi

Noktası .
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70X100
:000.000) ...... 25,00.-YTL.(25.000.000)
.000.000). ..,.. 112,00.-YTL. (1 12.000.000)

t...56,§Qj]iPL.(56.000.000),..... 1 12,00.-YTL. (1 12.000.000)
... 2 1 6,00.-YTL.(2 1 6.000. 000)......394,00.-YTL. (394.000.000)

TARAFİNDAN YAP|LAN BANYO BASKİ İŞLER|

h-beyaz filmin banyosu .. ... .756,00.-YTL. (756.000.000.- TL)
baskı Qax24) ...'12,00.-YTL.(12.000.000.-TL)

'cur riı-rvıLERDEN BASKı VE BÜYÜTME iŞLERi

a fotoğrafı kartı (24x24) ....12,00.-YTL. (12.000.000.- TL)
Hava fotoğrafı büyütme (30x30) .....25,00.-YTL. (25.000.000.- TL)
Hava fotoğrafı büyütme (50x50) . ...49,00.-YTL. (49.000.000.- TL)
Hava fotoğrafı büyütme (100x100) .. 81 ,00.-YTL. (B1 .000.000.- TL)

NOT: Talep halinde monoskopik hava fotoğrafları ile nirengi değerlerinin posta ile gönderilmesi
halinde gönderme giderleri ayrıca fiyata eklenecektir.

A
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9) BAKANLıKLAR ARAsı HARiTA işı_eniııiı.ı xoonpir*ıAsyoN vE
nLANLAMA KuRuLu 2004 yıı_ı riyıTLARı iı-e yRpılRailrcerc işı-rn

-- Her türlü ölçekte, sayısal ve fotoğrafik (ortofoto) yöntemle kıymetlendirme.
_ Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca her türlü ölçekte siyah-beyaz hava fotoğraf alımı,
banyo ve baskı işleri. (Sözleşme gereği hava filmi, fotoğraf kartı, dia film, banyo malzemesi,
akaryakıt giderleri, sigorta bedelinin talep sahibi tarafından karşılanmasılurumunda, bu
fiyatlardan temin edilen malzeme karşılığı ibraz edilen fatura miktarı düşülür.
-- Fotogrametrik nirengi , ölçme ve dengelenmesi.

10) DENGELEME HESAPLARı

A) Serbest ağ dengelemesi ve uyuşum testi (nokta sa
olmaksızın)... .. .000.- TL)/Test

B) Nirengi Hesap Kontrolü

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı
Konumunun Hesap Kontrolü..._:_:_.......... 000.000.- TL)

Ağda yeni bir nirengi
Konumunun Hesap K .000.000.- TL)

Bir nokta dengeleme 2.000.000.- TL)

Dilim d (6.000.000.- TL)

c)

arı) nokta başına;

5,0 (4ğ.000.000 Tl)/adet
(ı.ooo.ooo Tl)/adet
(6.000.000 TL)/adet

1,00)
6,00.-

SıkIaştırılması Hesap Kontrollü :

at Değeri (sağa - yukarı) nokta başına ;

: 32,00,-YTL. (32.000.000 Tl)/adet
: 8,00.-YTL. (B.000.000 Tl)/adet
: 2,50.-YTL. (2.500.000 Tl)/adet

Müdürlüklerince Döner Sermaye KoNTROLLÜK HiZMET bedelinin tahsil
edild irtilmesi halinde, TKGM/Bölge tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ

edilmeyecektir.

)D

P

uc

Aynı proje kapsamında, daha önce DENGELEME HESAP KONTROLÜ için Döner
Sermaye Hizmet bedeli ödendiğinin, ilgilisi tarafından belgelendirilmesi haiinde, bu miktar,
Kadastro Müdürlüğünce KoNTROLLÜK HİZMETLERI nolumunden hesaplanan toplam miktardan
düşülecektir.

a Nirengi
iğer Nirengi

ryt ,fi g ,,,,,;ii*nu 
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1 1 } FOToGRAMETR|K TARAY|C|LARLA YAPıLAN sAYlsALLAşTıRu4_]

A_ AUTOW|NDER KULLANİLARAK

Piksel Boyutu (Mikron)

7
14
21
28

7
14
21
28

Renkli..
Renkli.
Renkli.
Renkli.

(55.000.000.-)
(44.000.000.-)
(34.000.000.-)
(17.000.000.-)
105.000.000.-)
(55.000.000.-)
(44.000.000.-)
(28.000.000.-)

B_ AUTOWİNDER KULLANİLMADAN

Piksel Bovutu {Mikron) Cinsi
(55.000.000.-)
(39.000.000.-)
(28.000.000.-)
(17.000.000.-)
(88.000.000.-)
(55.000.000.-)
(39.000.000.-)
(22.000.000.-)

Not: Bi tir. Dat veya CD kullanıcı tarafından
karşıla

T.C. Üniversitelerinde doktora ve master yapan Türk ve
erin her sayfası ...0,40.-YTL. (400.000,- TL.)

masrafları ilgilisince ödenir.

likli Kadastro. .. . ....özel hesaplamaya tabidir.

(Öncelikli Kadastro ve imar planı uygulamaları işlerinin fiyatları, yılı içerisinde yayınlanması
geciktiğinde geçmiş dönemin fiyatları ile her yıl dönemler halinde Resmi Gazete' de yayınlanan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinde yer alan ilgili artış oranı uygulanarak tespit edilir.)

az
az

7
14
21
28

7
14
21.
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çizim kütüklerinin

l.. 1 9,00.-YTL. (1 9.000.000.- TL.)

n ölçüde çizimi

(........ 19,00.-YTL. (19.000.000.- TL.).

. . ..19,00.-YTL. (19.000.000,- TL.).

manla birlikte kiralanması. (Standart ekipmanı ile birlikte- Elek
çalışma za

D

ilir. )
62,00.-YTL. (62.000.000.- TL.)

sap, çizim araştırılması, kontrolü.

lık programları üretimi.

ılarla pafta tarama ve bilgisayarda sayısallaştırma
5 mikron ve daha az kalınlıkta kağıt, karton, şeffaf harita altlıklarının scannerda

Bir adet pafta. ...32,00.-YTL. (32.000.000.- TL.)
- Raster verilerinin vektörel verilerin elde edilmesi

Bir saati, ...12,00.-YTL. (12.000.000.- TL.)

taran

ü\q(8 ffiğ



aletleri elemanla birlikte kiralanması, (Standart ekipmanı ile birlikte

çalışma abilir.)
62,00.-YTL. (62.000. 000.- TL.)

sap, çizim araştırılması, kontrolü.

lık programları üretimi.

rayı cı larla pafta tarama ve bilgisaya rda sayısallaştı rma
- 175 mikron ve daha az kalınlıkta kağıt, karton, şeffaf harita altlıklarının scannerda

taranması.
Bir adet pafta. 32,00,-YTL. (32.000.000.- TL.)

- Raster verilerinin vektörel verilerin elde edilmesi
Bir saati. ...... . ..12,00.-YTL. (12.000.000 - TL.)

qw,4 §\ { fu--



16) FAKS ÇEKİMİ

Faks çekimi ücreti.. ..4,50.-YTL.(4.500.000.- TL.)

17_MERKEZ MERA yÖııeriıvı KURULUNCA BELıRLENEN ücnrrıeR
MERA KoMİsYoNLARıNca irıaı_e YoLUYLA özrı- srr

ALİNMAK SURET|YLE YAPTİRİLMAS| DURUM

1- Harita yapım işlerinde kontrol olarak yükle

S ALİNARAK
ET SATıN

2- Aplikasyon işlemlerinde
bedelinin %10' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler için
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için
2- Aplikasyon yapımı

Mera Komisyonları
işlerinin kontrol ve kabul

kontrol ve k

mera k

pım ihale

bedeli 4.000.000.- TL/Ha.
2.000,000.- TL/Ha,

kasyon ihale

talep edilmesi

aplikasyon

--_§\_=-_a

sorumluI

01.01 .20a4

r|- Ap[Kaqyon
Z- Hğrıtafoapı

eki Yönergesinin 1B. maddesi uyarınca, diğer Kamu
astro Genel Müdürlüğü arasında, döner sermaye hizmetleri
mesi halinde; Döner Sermaye hizmet bedellerinin

inde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

a K D.V.

1- 23.02.1
Kurum ve
i|e ilgili
hesapla
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