
_1-BAşVURU Flş

sADEcE TApu sici ı_ ıvıüpünı-üxı_eniııDE yApıLAN TALEnLER içiı*ıoin.

Başvuru Fişi Satış Bedeli= 40,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.
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edil

imar parsellerinde hesaplanan hizmet
bedeli

u an ve-ffenüz imar uygulaması yapılmamış kadastro
parsel}6rinde, hizmet bedelinin % si tahsil edilir.

mü nda kalan kadastro parsellerinden imar parseli için
ilir.
lde 25,00.YTL. den aşağı olamaz}

hesaplanan bedel

m2 .. 1 1B,00.YTL.
m2 ., 167,00.YTL.

m2 den sonra her 1000 m2 için 14,00.YTL.
ilave edilir.

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

n* Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış Kadastro
rsellerinde, imar nan hizmet bedelinin % si tahsil edilir.

ER SERMAYE |ŞLETME MUDURLUGU,YONETıM KURULU,NUN21/12l20a6 TARıH VE
(1 1 ) SAYıLı KARARıNA İSTlNADEN,HAZIRLANMıŞTlR.
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adasİro parsellerinde imar parseli iÇin

hesaplanan hizmet bedelinin % ü tahsil edilir,
** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes v.b.) yapıIan cins değişikliğinde alınacak

hizmet bedeli 444,00.YrL. yi geçemez,
** Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişıkııği işleminde maktu

63,00.YTL. ücret alınır.
** yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı

talep edilmesİhalinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binaların

edilen ücret alınır.
"* parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı pi

ücret alınır.

s değişikliği
göre hesap

"* yaygın kat Mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynl parse

ilave yapılan 6inaıarın cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan he

58,00.YTL. ek ücret alınır.

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

ik zamanlarda
bedelin iki katı;
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mUcavlr alan içinde veya dışında kalan

29,00. YTL.

imar parsellerinde hesaplanan

fr uygulanır.
," *İti."rir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro

parsel |ii^, parseli için hesapianan bedelin % sitahsil edilir.

V
** Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan

hizmet bedelinin % ü tahsil edilir.

(Bu bedel hiçbir şekilde 25,00.YTL. den aşağı olamaz,)

üzerinden d

x29,00.YTL.
Parsel Sayısı

c) BiRLEşTiRME
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uygulaması yapılmamış kadastro
ledilir.

dastro parsellerinde imar parseli için

de 25,00.YTL. den aşağı olamaz.)
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3) l(oNTRoLLÜK HİZMETLER

*Özel sektör veya Kamu kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük
hizmet bedeli 54,00. YTL den az olamaz.
A) PARSELASYON PLANLARİN|N KONTROLÜ

1 - 100.000 m2. .,.....186,00.YTL./Ha.
100.001 - 500.000 m2... . 158,00.YTL
500.001 - 1.000.00O m2. 132,00.YT
1 .000.000 - 1 .500.000 m2. .. 81 ,00
1.500.001 -veyukarısı.... ....20

* Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı : Kontrole Esas Yüzölçümü ıyor ise, önceki
yüzölçümü farkıdilimlerin en üst sınırIna kadar kademeli hesaplanıp,

bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulu ivle kademeli
oIarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel rpı k hizmet bedeli
hesaplanır.
" Bu kontrollük işlemi; dağıtıma tabi tutulma
planların kontrolünü kapsar.

örnek f -: kontrole esas miktar
10 X 186,00. YTL.
40 X 158,00. YTL.

5,25 X 132,00. YTL.

55, 25 Ha

*Bu başl yrı veya bir kaçının birlikte yapılmış
olması

lan u sonucu oluşan

A
HA

1- 3000 m2..
3001 _ 50
5001 - 10
10 001 _
100 001

A
s

AYIRMA (iFRAz), (BIRLEŞTıRME-
ALAN DAHıL], YoLDAN IHDAS

59,00.YTL./ 1- 3000 m2
11,00.YTL ./ 1000 m2
10,00.YTL./ 1000 m2
20,00.YTL. /Ha
9,00.YTL. /Ha

PARSELLERıNDE YAPILAN; AYıRMA (iFRAz), FİRLEŞTİRME-ra yoLA TERK [pARK,yEşiL ALAN DAHLL], yoLDAN iuoas vE
HARITALARI KONTR0LU

bir parsel için 13,00.YTL
çarpılır. Bu hüküm 3-B2

" Kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı
ile. diöer dilimlerde kalıvor ise parselasvon planlarındaki örnek qibi he r.

1- 20 ,.....54,00.YTL. l 1- 20 0O0 m2
20 0011 400 000 m2. ...... 6,00.YTL. /Ha
1 00 0Ü1 - ve yukarısı m2 . ... ... 4,50. YTL. /Ha
"İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise, ikiden fazla her

çizelgeden hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel kat sayı ile
kısmı için geçerlidir.

.YTL./Ha.

693,90. 
IrL.

.8?3,d;, y[,İ 
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şlemlerin



C1-) KAMU KURUM VE KURULUŞLAR| TARAFİNDAN ÖZEL SEKTÖRE İHALE
SURETiYLE YAPT|R|LAN PARSELASYoN PLANLAR|NIN KoNTRoLÜ

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki kontrollük bede]inin 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 Kuru
özel sektöre ihale edilen işlerde Döner Sermaye lşletmesi Yönetim Kurulunun,lC

tarafından
1 tarih ve

1 nolu karının (%s'lik kontrollük ücretinin) uygulanmasının devam olun verildiğinden
31.12.2003 tarih itibari ile ihale bedelinin ödenmiş fiyat farkı dahil, i anacak
fiyat üzerinden %5 kontroliük ücreti alınacaktır.

c2_) BELEDİYELER iı_e rarvıu KURUM VE KURuLuş
TARAFINDAN YAP|LAN PARSELASYON ü

0.20 sidir.

D) ŞERİTVARİ HARİTALAR|N KONTRO

Her km. için 8,00. YTL. /km.

Şeritvari Haritalarda yer kontrol ,00. YTL. /km.

* 
Şeritvari Haritalarda 1

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A)

hizmet bedeli ora
*" Özel sektör
bedeli 54,00

edildiğin
ücretita

Kadastr'o Mü
düşülecektir.

MANLARı

Km.
nma

ılan

LüK HlZMET bedelinin tahsil
DENGELEME HESAP KONTROLÜ

ME HESAP KONTROLU için Döner
si tarafından belgelendirilmesi halinde, bu miktar,

İ bolUmUnden hesaplanan toplam miktardan

kısımların kontrollük

rin kontrollük hizmet

NlN KENDı
N Kol{TRo

ığındaki

dan tekr

L.'den

nı pfoid ka

4) ST/ST TRo PAFTA KoPYALAR|

70 x 100

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

136,00.YTL.
149,00.YTL.

108,00.YTL.
119,00.YTL.

it 18,

L/h { ,,bi, *,>Üq/vw\b



5) ÜLKE NıR ci sisrrıvıiı.ıpr rooRpiNAT orĞrRı-rni

TUTGA Noktası ....60,00.YTL.
Cl Derece Ana GPS Ağı (AGA) Noktası.. 55,00.YTL.
C2 Derece Sıklaştırma GPS Ağı (SGA) Noktası 33,00.YTL.
C3 Derece Alım İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) Noktası. ...23,00.YTL.
C4 Derece Poligon Noktaları ile Poligon Bağlanabilen
Fotogrametrik Nokta Değerleri. ..........:
Ana Nirengi Noktası (ED-50).
Ara Nirengi Ndktası (ED-50) (Dördüncü
Dereceldizi/fotogrametrik,aravetamamlayıcı,nirenginoktası)

50X70 70X100
inden 1/5000 ölçeğine ..23,00.YTL. .... .. 29,00.YTL.

112000 ölçeğine ..67,00.YTL ...... 132,00.YTL.
1/,1000 ölçeğine .67,00.-YTL .....,,132,00.YTL.

1/1000 ölçeğine ..256,00.-YTL....... ..466,00.YTL.

inden
1l10
1l10
1/ 500 ölçeğinden
1/500O ölçeğinden
112000 ölçeğinden

k de\



8 ) BANyo BAşKı işı-eni
,t

A_ UÇUŞU BAŞKA KURUM TARAF|NDAN YAP|LAN BANYO BASK| İŞLERİ
1 Rulo 76 m. Siyah-beyaz filmin banyosu 885,00.YTL.
Hava fotoğrafı kart baskı (24x2ğ ,:,ı 14,00.YTL"
Dia pozitif film baskı

B_ MEVCUT FİLMLERDEN BASK| VE BÜYÜTME İŞLERİ

29,00.YT

Hava fotoğrafı kartı (24x24)
Hava fotoğrafı büyütme (30x30) ..... ..
Hava fotoğrafı büyütme (50x50)
Hava fotoğrafı büyütme (100x100) ..

NOT: Talep halinde monoskopik hava fotoğrafları ile n
halinde gönderme giderleri ayrıca fiyata eklenecektir.

9) BAKANLıKLAR ARASı HARITA lşLE
PLANLAMA KURULU 2oo4 YlLl FıYA

,lE
EK işı-rn

-- Her türlü ölçekte, sayısal ve
-- Blok şeklinde bir alanda ve hava fotoğraf alımı,
banyo ve baskı işleri. (Söz
akaryakıt giderleri, sigorta

, banyo malzemesi,
durumunda, bu

fiyatlardan temin edilen ma
-- Fotogrametrik

10) DEN

ayısına bağlı

ı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay
Konu 23,00.YTL.

Ağda ı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey
Kon 14,00.YTL.

iHesap Kontrolü (Y, X). .....14,00.YTL.

ap Kontrolü ... . ...8,00.YTL.

i ile Yapılan Nokta Sıkıştırılması Hesabı

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

gönderilmesi

ıK

ngi

Ana Nirengi Noktası
Diğer Nirengi Noktaları
Poligon Noktaları

: 54,00.YTL. /adet
: 13,00.YTL. /adet
: B,OO.YTL. /adet

13,00.YT
27,00.
40,00,

testi (nokta

ta dengele

im dönüşü

'frf r-ffiA?r(a\



D) GPS Yönntemiyle Yapılan Nokta Sıklaştırılması Hesap Kontrollü :

,t
Proje Kaps'amında Yenİ Koordinat Değeri (sağa - yukarı) nokta başına ;

Ana Nirengi Noktası
Diğer Nirengi Noktaları
Poligon Noktaları
yükseklik Hesabı

: 38,00.YTL. /adet
: 10,00,YTL. /adet
: 3,50.YTL. /adet
: 10,00.YTL. /adet

Kadastio Müdürlüklerince Döner Sermaye KONTROLLÜK
edildiğinin belirtilmesi halinde, TKGM/Bölge tarafından tekrar DENQ
ücreti tahsil edilmeyecektir.

Aynı proje kapsamında, daha önce DENGEL HE
Sermaye Hizmet bedeli ödendiğinin, ilgilisi tarafın
Kadastro Müdürlüğünce KONTROLLÜK HİZME
düşülecektir.

in tahsil
KoNTRoLÜ

Lü için Döner
, bu miktar,

lam miktardan

11) FoToGRAMETRİK TA TIRMA

Mikrona kadar 6,00.YTL.
Mikronaledar 120,00.YTL.

l14,oo.yrı.Mi

Not: cektir. Dat veya DVD kullanıcı
tarafınd

12) TAPU

- T.C. T.C. Üniversitelerinde doktora ve master yapan Türk
yabancı u rin her sayfası. . ,...0,50.Ykr.

lerde posta masrafJarı ilgilisince ödenir.

13) ö İKLİ KADASTRO

- Öncelikli 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 yayın|anan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinde yer_alan ilgili artış oranı uygulanarak tespit edilir.)

Pİk
21
21
21
21

''},

4,A



14) İHALE şARTNAMEş!

- İiıale Sartnarııesi ... ...' ,1

(NOT: Yukarıdaki fiyata posta ücreti dahil değildir,)

150,00.YTL.

ezinde özel

edilen sayısa|
e edilen sayısal
TL.

lde edilmesi

birlikte ve Sigorta

llaştırma
şeffaf harita altlıklarının scannerda

38,00.YTL.

14,00.YTL.

5,50.YTL,

-,-) 8 /ı , ı'7'ül,ü 
,Ç 
-4 /Uqs/



1,4} ıHALE §ARTNAME
|. - - \

(NOT: Yukarıdakifiyata posta ücreti dahil değildir.)

15) MÜNFER|T İş vr işı_eıvıı-rn

- Genel TUüdürlüğümüz ve Bölge Müdürlükterimizde kurulu kalibrasyon Merkezinde özel
sektöre Döner Sermaye bedeli karşılığında hizmet bedeli......,....67,00. YTL

- Her türlü haritanın (STH,ORTOFOTO, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal
değerleri veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (Raster, Vektör) elde edilen sayısal
değerlerin bedeli... ..210,00.YTL.



17-MERKEZ MERA YoNETIM KURI,
MERA KOMİSYONLARİNCA İHAn ALİNMAK SURET.t ,

,l- Harita yapım işierinde kontrol
7o5'inin,

2- Aplikasyon işlemlerinde kont
bedelinin o^1O' unun alınmasına,

l

A) Söz konusu işler için meı
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için 49,00
2- Aplikasyon yapımı için 51,00

Mera Komisyonlarınca bizzat k
işlerinin kontro]ve kabul sorumluluğu içi

B) 01 .O7.2006 tarihi itibariyIe gp

1- Aplikasyon işlerinde konİ6l ve
2- Harita yapım işlemleriqle kont

,LUNCA BEL|RLENEN ÜCRETLER ESAS ALİNARAK
.LE YoLUYLA özEL SEKTöRDEN rıizrvıer SATıN
iyıe yapıınıırvıısı ouRurvıuNoR,

bedeli olarak yüklenicisinden harita yapım ihale bedelinin

rol ve kabul sorumluluğu bedeli aplifiasyon ihale

,a komisyonlarınca ida edilmesi

aplikasyon

YTL./Ha
YTL./Ha

endileri
n:

er[!dir.

Aı*L,[] bedel

/|
4,50 YTL./Ha.
2,25YrLJHa.

18_ KADAST|
cüvrı.ıı-iı<?ö

/
(Yöresel KEfsayı v
I\ılaktı , /

Nl

1

ırunııhz h^, J AFııN Ast(trFıln,ııilıi,.ı4'}ı trR
LG

eY

idiııı#i,[lıp'
o[.o." 

[,*,,[,*,

,-7 TEsyy§LEMı

100,00 YTL.A /

NOT: /

' u.or.rgg/ t^,
Kamu Xuru6ı v(
sermaye hıfmefl1
bedellerinf tıes?

2- Fivatlala K.D.!

1993/

{:Iy:

[)

\,/

sayılı G9ıielgı
\rı iley'apu ı

ı eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer
re Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner
ol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet
ıinde i|gili protokol hükümleri uygulanır.;il;]illo","tjj#;

)
. Dah,rTdir

fu ;,çilRM\ X,ı"l,{
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EN ÜCRETLER ESAS AL|NARAKi , 17-MERKEZ MERA YoN KURULUNCA B
MERA KoMisyoNLARıNce iHaı-e yoLUyLA özeı_ seı<röRoeıı HizrvıET SATıN

) Iı_ıııMAKsuReriylEyApTıRıLMAslDuRuMUNDA,İ

1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak yüklenicisinden harita yapım ihale bedelinin
%5'inin,

2_ Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bedeli olarak aplikasyon ihale
bedelinin o/o1a' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler için mera komisyonlarınca idaremizden hizmet talep edilmesi
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için 49,00 YTL./Ha
2- Aplikasyon yapımı için 51,00 YTL./Ha

Mera Komisyonlarınca bizzat kendileri tarafından yapılan harita yapımı ile aplikasyon
işlerinin kontrolve kabul sorumIuluğu için;

B) 01 .O1.2007 tarihi itibariyle geçerlidir.

1- Aplikasyon işlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bedeli 4,82YiL,lHa.
2,41YrL.Ma.2- Harita yapIm işlemlerinde kontrol bedeli

18_ KADASTRo ıvıÜpÜnLÜKLER|rucr TAşlNMAZ MALLAR|N ASKER|
GüvENLir göı-cesi içiı,ıDE KALıp KALMADıĞıNıN TEsplri işı-rrvıi

(Yöresel Katsayı ve Yüzölçümüne bakılmaksızın)
Maktu. ...,... 100,00 YTL.

1- 23.02.1993 tarih,199312 sayılı Genelge eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner
sermaye hizmetleri ile ilgili olarak protokol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet
bedellerinin hesaplanmasında ve ödenmesinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

2- Fiyatlara K.D.V. Dahildir.

,O1 ., a3. ?aı..1
l{..(c_- n ,;^.r^l .

J- de8p'pi,i ,
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1 7-MERKEZ-MERA yöruerirvı KURuLu Ncı geLiRLENEN ücRerı_eR EsAs ALı NARAK
MERA rdrvıisyoNlARıNce iHıı_r yoLUyLA özet srrröRpeıı rıizıvıeT sATlN

, t ALıNMAK suReriylE yApTıRlLMAsı DURuMUNDA,

1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak yüklenicisinden harita yapım ihale bedelinin
7o5'inin,

2- Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bedeli olarak aplikasyon ihale
bedelinin %1O' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler için mera komisyonlarınca idaremizden hizmet talep edilmesi
durumunda talebin;

1- Harita yapımı için 49,00 YTL./Ha
2- Aplikasyon yapımı için 51,00 YTL./Ha

Mera Komisyonlarınca bizzat kendileri tarafından yapılan
işlerinin kontrol ve kabul sorumluluğu için;

B) 01.07.2006 tarihi itibariyle geçeriidir.

harita yapımı ile aplikasyon

o(. 09 _ ?cıaa,c lc": J*5 1,f :

1- Aplikasyon işlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bedeli 4,96 YTL./Ha.
2,48 YTL.iHa.2- Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli

18- KADASTRO MÜDÜRLÜKLERıı,ıcr TAşıNMAz MALLAR|N ASKERI
GüvENLir söı_cesi içiııDE KALın KALMADıĞıNıN TEsplri işı_ervıi

(Yöresel Katsayı ve Yüzölçümüne bakılmaksızın)
Maktu. .,.. 100,00 YTL.

NOT :

1- 23.02.1993 tarih, 199312 sayıIı Genelge eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner
sermaye hizmetleri ile ilgili olarak protokol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet
bedelIerinin hesaplanmasında ve ödenmesinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

2- Fiyatlara K.D.V. Dahildir.


