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SADECE TAPU SiCiL MÜDÜRLÜrı_rRlııoE YAPıLAN TALEPLER ıçiNDıR.

Başvuru Fişi Satış Bede|i= 37,00.- YTL. x Yöresel katsayıdır.

TANlMLAR
Hizmet Bedeli : Ücret çizelgesinde gösterilen miktarın, yöres/ katsay\ile çarpımından

elde edilen bedeldir.

(Bu bedel hiçbir şekilde(13,00.-YTL. den aşağı

imar Parseli : Kadastro öncesinde veya Çıda.ltro sor/rasııPa,lrıalmevzuatına göre
teşekkül etmiş parseldir.

2-KADASTRo DEĞ İş irı-İx işı_eruıı-tnİ

m2 için 53,00.-YTL. ücret ilave

a {ışında kalvh imar parsellerinde hesaplanan hizmet

üz imar uygulaması yapılmamış kadastro
hizmet bedelinin % si tahsil edilir.

nda kalan kadastro parsellerinden imar parseli için
ilir.

13,00.-YTL. den aşağı olamaz)

A)APLiKAsYoN

şında

260,
352,
61,00.-YT

vir alt'n dı
% ü tahsil

1-

.000 m2'

nen fuvqülanır

ı hale oetirme islemlerinde:

....108,00.-YTL.
1001 - 3W m2 .. ... ..1 53,00.-YTL,
300tr W2 den sonra her 1000 m2 için ....13,00.-YTL.

"* 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
rsellerinde, lmar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin % si tahsil edilir.

ısız iken

H VE (B)
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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 406,00.-YTL. yi geçemez.

** Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu 58,00.-
ücret alınır.

** Yaygın kat müIkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği
talep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binaların
edilen ücret alınır.

** Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı j

aIınır.
** Yaygın Kat Mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel ğişik zamanlarda

ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan içiMki katı; 53,00,-YTL.
ek ücret alınır.

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

27,00.-

parsel için

(n-1){27100.-
iii"şJ"Vr,r"l

Yüz ölçümü ve yöresel

ir hlar/ dı
% ü tahCil ed

l hiçbir şeki

lan imar parsellerinde hesaplanan

ar uygulaması yapılmamış kadastro

kadastro parsellerinde imar parseli için
r.

13,00.-YTL. den aşağı olamaz.)

ı dışi

ve he
nlrsi

D) IRT|FAK HAK[LTEslsl

rsel için ... .

ediye ve

Beledive lve m**/BeleÇiye

RarselleJind:;_IT?

, ... ,.27 ,00.- YTL,

-*/ Belediye y6 mücavir alan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan
hizmet §bdeli ayD6n uygulanır.

"] Beley'{ye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parsellgtirıy'6, imar parseli için hesaplanan bedelin % si tahsil edilir.

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

(Bu bedel hiçbir şekilde 13,00.-YTL. den aşağı olamaz.)

parsel için

c) BİRLEşTiRME
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L§!\p /v q4 L"\ ,-'



C; xoıırnoı_ı-ü x rı izruı erı- e

A) HARİTA VE PLAN KONTROLU

1 - 100.000 m2, .. ..,..170,00.-YTL.lHa.
1 00.001 - 500.000 m2.. . .. . 145,00.-YTL./Ha.
500.001 - 1.000.000 m2. . 121,00,-YTL./Ha.
1,000.000 - 1.500.000 m2. . 74,00.-YTL
1.500.001 -veyukarısı.... .....18,00.-

" Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı : Kontrole Esas Yüzölçümü ha
dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile mik
bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere i

olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel
hesaplanır.

Örnek 1- : Kontrole esas miktar 552.5OO m2 ise;
10 X 170,00.- YTL.
40 X 145,00.- YTL.

5,25 X 121,00.- YTL.

55,25 Ha.

örnek 2- : Kontrole esas m

2.a5 x 17

81-)
NlN KONTROLU

1- 30 ,00.-YTL./ 1- 3000 m2

yor ise, önceki
iyüzölçümü farkı

suretiyle kademeli
k hizmet bedeli

3001 _
5001 _
10 001
100 001 -ve

1- 20
20 001
100 00

, (BIRLEşTIRME-

10,00.-YTL./ 1000 m2
9,00.-YTL./ 1000 m2
1B,00.-YTL. /Ha
8,00.-YTL. /Ha

RINDE AvıRMA (lFRAz} vE SıNıRLANDıRMA

a...... ....49,00.-YTL. / 1-20 000 m2

ı m2 . 4,00,- YTL. /Ha

ifraz oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise her parsel için 12,00,-YTL. ilave edilir.

* Kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı
ile, diğer dilimlerde kalıyor ise harita ve planların kontrolünde uyguianan yöntem ile hesaplanır.

/Y 14 (, ,p\



//' A-Ç \,ıN nıo-( t ö\ o

G1-) KAMU KURUM VE KURULUŞLARİ TARAFİNDAN OZEL SEKT HALE
suReriylE yApTıRıLAN rıanirı VE pLANLARıN xoı.ırRoı-ü

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

işlere uygulanamayacağından ve Yönetim Kurulunun 12.a5.2004 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 19.04.2001 tarih ve
1 nolu karının (%s'iik kontrollük ücretinin) uygulanmasının devam olun
31,12.2003 tarih itibari iie ihale bedelinin ödenmiş fiyat farkı dahil, ilg

ar verildiğinden
hesaplanacak

fiyat üzerinden %5 kontrollük ücreti alınacaktır.

c2_) BELEDİYELER iı-e xaıvıu KURUM VE KURULUŞ
TARAFİNDAN YAPİLAN HARİTA VE PLANLAR|N K

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

D) şERITVARİ HARİTALAR|N KoN

Her km. için
Şeritvari Haritalarda yer kontrol

- 
Şeritvari Haritalarda 1 k n kontrollük

hizmet bede]i orantı yolu ile
** Özel sektör n kontrollük hizmet
bedeli 49,00.-

TUT

C2 Defece§*laştırma GPS Ağı (SGA) Noktası. 33,00.-YTL.
C3 De|eg€Alım lçin Sıklaştırma Ağı (ASN) Noktası, ...,23,00.-YTL.
c4 Poligon Noktaları ile Poligon Bağlanabilen
Fotogrametrik Nokta Değerleri. .12,00.-YTL.
Ana Nirengi Noktası (ED-50). ....23,00.-YTL.
Ara Nirengi Noktası (ED-50) (Dördüncü
Derece/dizilfotogrametrik,aravetamamiayıcı, nirenginoktası) ...,,11,00._YTL.

ye kqdar bi

uruıiı vd kuru

Saydam PVC

HARıTA VE

24,00.-YTL.
30,00.-YTL,

136,00.-YTL.
149,00._YTL.

oPYAt,ARl

NDE KOORDİNAT DEGERLER|
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öiçu Krokileri
Tekometril< ÖlçUm Karneleri
Aplikasyon Krokisi
Ebatlı Kroki ve Röperll Kroki

** Dairede fotokopi veya o
karşılanmak suretiyle daire dışı

** Teknik belge örnekleri
** kadastral haritalarla

gelecek ölçek deform
,..sayılı talebe i

SAKLıDlR." iba
Kadastro

r Ve
isiz



-- 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 karşılanması durumunda, bu
fiyatlardan temin edilen malzeme karşılığı ibraz edilen fatura miktarı düşülür.

- Fotogrametrik nirengi , ölçme ve dengelenmesi.

10) DENGELEME HESAPLAR!

A) Serbest ağ dengelemesi ve uyuşum testi (nokta sayıs

B) Nirengi Hesap Kontrolü

Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı öl
Konumunun Hesap Kontrolü.

9) BAı(ANLIKLA,R ARASı HAR|TA NiN KooRDlNAsyoN vE
PLANLAMA KuRULu 2004 YlLı F ATLARİ İLE YAP|LAB|LECEK İŞLER

.7,00.-

Ağda yeni bir nirengi
Konumunun Hesap Ko

Bir nokta denge

Dillm

c)

,

2,
7,00. '. ladet

D) GP Sıklaştırılması Hesap Kontrollü :

Pr Değeri (sağa - yukarı) nokta başına ;

: 35,00.-YTL. /adet
: 9,00.-YTL. /adet
: 3,00.-YTL. /adet
: 9,00.-YTL. /adet

Müdürlüklerince Döner Sermaye KONTROLLÜK HİZMET bedelinin tahsil
irtilmesi halinde, TKGM/Bölge tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ

il edilmeyecektir.

Aynı proje kapsamında, daha önce DENGELEME HESAP KONTROLÜ için Döner
Sermaye Hizmet bedeli ödendiğinin, ilgilisi tarafından belgelendirilmesi halinde, bu miktar,
Kadastro Müdürlüğünce KONTROLLÜK HİZMETLERİ bollımunden hesaplanan toplam miktardan
düşülecektir.

An
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1,1 ) FOToGRAMETRİK TARAYıCıLAF

A_ AUTOWİNDER KULLANİLAİ

Piksel Bovutu (Mikron)

7
14
21
28
7

14
21
28

Ginsi
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Renkl
Renkl
Renkl
Renkl

B- AUTOWİNDER KULLANİLM

Piksel Boyutu (Mikron)

7
14
21
28

7
14
21

Cinsi
Siyah
Siyah
Siyah
SiW
Rlenkl

/e<enl<l
/ p.cnal

lLA YAPıLAN SAYISALLAşT|RMA 
l

tAK

-Beyaz ...60,00.-YTL.
-Beyaz, ...48,00.-YTL.
-Beyaz. ....37,0},;6q-.
-Beyaz. 18/O.-YTL\
i.....,. .1J,4,00.-YTL.\
i....... ../60,00.-YTL/
ı....... ../..+a,oQ.-YT/.

l*fV,
ADAN

-Beyaz
-Beyaz.
_Revaz

/\

l r\
"Yo,

\.....\...
\

l../\
28

Not: Bilgiler 4 mgn<-tihQAT
karşılanac^Y 

\

Rankli I t..]..
,""["j*-lL,

[İ
]D ü;

/
12, T^PUf^RşX

nensu
/\

P,,]f .'§:Y rinde doktora ve master yapan Türk ve
..0,45.-Ykr.

-'il-.C. Ur
yabancı/uyrÜu

l,/
- Posta ilı

,[,7
"""o/

Y,,"7,
ı ilgilisince ödenir.

13) öNcEı-İxı_i xa

özpl has,anlamarra tahirliriUli Karla

(Onceli$i ft{dastro ve imar planı uygulamaları işlerinin fiyatları, yılı içerisinde yayınlanması
geciktiğlrde 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.)

/'J
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- İhale Şartnamesi ...... ....108,00.-YTL.

(NOT: Yukarıdakifiyata posta ücreti dahil değildir.)

15) MUNFERıT lş VE |şLEMLER

- Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde kurulu kali
sektöre Döner Sermaye bedeii karşılığında hizmet bedeli...........67,00.-

- Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde
mevcut doklimanlardan sayısallaştırma sonucu (Raster, Vektör)
bedeli. .......210,

- Yeni yönetmeliğin öngördüğü şekilde pafta
(Birim bir pafta veya çalışma saati olabilir.)
Bir saati.

- Bilgi kayıt cihazları ile gelen bilgilerin
istenilen formatta bir kütükte toplanm

Bir saati.

- Poligon hesabı, yan
gibi her türlü hesaplamalar. (

Bir saati.

Merkezinde özel

değerleri veya
sal değerlerin

hesabı ve

dengelemesi

4€ *,4 8



Faks çekimi ücreti. ... . .,5,00.-YTL.

17-MERKEZ MERA yöNerirvı KURuLUNCA BELıRLENEN Ücnerı-rR ESAS ALıNARAK
MERA KoMISYoNLARıNCR irıRı-e YoLUYLA Özet SEKT SATıN

ALlNMAK SURETİYLE YAPTİRİLMASİ DU RUMU

1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak yüklenicisind ihale bedelinin

2- Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve kabul asyon ihale
bedelinin %10' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler için mera komi lep edilmesi
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için
2- Aplikasyon yapımı

Mera Komisyonları
işlerinin kontrol ve kabul so

NOT :

1- 23.02.1
Kurum ve K
ile ilgili
hesapla

2- Fiya

,(4
(

)B

1.

aplikasyon

4,08 YTL. (4.080.000.- TL)/Ha.
2,04 YTL, (2.040,000.- TL)/Ha.

l,

16} FAKS çEKİMİ

tar y
u|ğ\için;

.01.2005 ta

AplikEsypn i

K.D.V. dahi

eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer Kamu
Genel Müdürlüğü arasında, döner sermaye hizmetleri

halinde; Döner Sermaye hizmet bedellerinin
ili protokol hükümleri uygulanır.

sayılı Ge

!"(ttr Nn/


