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Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.
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m2 için 64,00.YTL, ücret

imar parsellerinde hesaplanan hizmet

,"Vu. imar uygulaması yapılmamış kadastro
met bedelinin y, si tahsil edilir.

a kalan kadastro parsel|erinden imar parseli için

ilde 28,00.YTL. den aşağı olamaz)

lı hale qetirme islemlerind

130,00.YTL.
2,,,,. 1B4,00.YTL.

'en sonra her 1000 m2 için 15,00.YTL.

1 00001

edilecekti

hesaplanan hi

1

1001
300,1

** Be|ediye 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
ellerinde, 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 tahsi| edilir.

** Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes v.b.) yapılan cins değişikliğinde aiınacak
hizmet bedeli 4BB,00.YTL. yi geçemez.

** Aynı yap| üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu
69,00.YTL. ücret alınır.

** Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu 32,00. YTL. ücret alınır.
** Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde bina|arın bir

taiep edilmesi halinde sadece cins değişikliği talebinde bulunan binalar
edi|en ücret alınır.

*" Parsel üzerinde birden faz|a bina varsa, fazla olan her yap
ücret alınır.

** Yaygın Kat Mülkiyeti uygulanmadığı hallerde aynı parsel
ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni
64,00.YTL. ek ücret alınır.

2- Yapılı iken yapısız hale gelme

Yüzölçümü ve yöresel katsayıya

işlemlerinde;

(n cins değişikliği
na göre hesap

2,00.YTL. ilave

ik zamanlarda
bedelin iki katı;

bakmaksızı 00.YTL.

2,00.YTL.
Parsel Sayısı

(, ,,. .,. 64,00.YTL.
alan imar parsellerinde hesaplanan

üz imar uygulaması yapılmamış kadastro
n yz si tahsil edilir.

nda kalan kadastro parsellerinde imar parseli için
r.

lde 28,00.YTL. den aşağı olamaz.)
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E) PARS
TESıSL

LE KUYU, D

H için yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu ....28,00. YTL.

F/GOSTERILjVIFS!, ADA/PARSEL, ADBE§
ARSEL İÇERİS|NDE KALDİGİNİN TESPİTİ

** ı malike ait birbirine bitişik birden çok parselin yerinde gösterilmesinde ayrıca
10,00 YTL. ücret alınır.

mülkiyetli taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespitinde maktu 32,00.

parsel

** Kat
YTL alınır.

için Maktu

u.i,{}, O.,,9,1
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3) KoNTROLLUK H ETLE

-Özel sektör veya Kamu kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük
hizmet bedeli 59,00. YTL den az olamaz.
A) PARSELASYON PLANLARİNİN KONTROLÜ

1 - 100.000 m2. 205,00.YTL.
100.001 -500.000 m2_.. ,.174,00.
500.001 - 1.000.000 m2. 145,00.
1.000,000 - 1.500.000 m2. . B9,0
1.500.001 - ve yukarısı... .....22,

* Kontro|lük Hizmet Bedeli Hesabı . Kontrole Esas Yüzö müh ıyor ise, önceki
yüzölçümü farkıdilimierin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, b em

bu dilime ait hektar birim fiyatı i|e çarpılarak bu retiyle kademeli
olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel r hizmet bedeli
hesaplanır.* Bu kontrollük işlemi; dağıtıma tabi tutulma onucu oluşan
planların kontrolünü kapsar.

Ornek 1- : Kontrole esas miktar
10 X 205,00. YTL.
40 X 174,00. YTL.

5,25x 145,00. YTL.

55, 25 Ha.
Ornek 2-: K

B)-
*Bu baş|ı ı veya bir kaçının birlikte yapılmış
olması h

B DE
?K,

N AYIRMA (iFRAz), @İRLEŞııRME-
A,YlRM, L ALAN DAHIL], YOLDAN IHDAS
HARIT,

1- 3000 m2....
3001 _ 5000 12,00.YTL ./ 1000 m2

11,00.YTL ./ 1000 m2
22,00.YTL. /Ha
10,00.YTL. /Ha

PARSELLERINDE YAPILAN; AYIRMA (IFRAZ), (BIRLEŞTIRME-
AYIRMA YJLA TERK IPARK,YEŞıL ALAN DAHİL], YaLDAN İuaas VE
srN, ,ARITALARI K2NTR1LÜ
1- 20 :. . . .. , 59,00.YTL . l 1- 20 000 m2

000 m2. ......7,00.YTL. /Ha

5001 _ 10
10001_1
100 001 _

"İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise, ikiden fazla her
çizelgeden hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel kat sayı ile
kısmı için geçerlidir.

bir parsel için '14,00.YTL

çarpılır. Bu hüküm 3-B2

.YTLJHa.

ngi {ilimğe

ak kontrol

05 X 205,0ı
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* 3-A ve B maddelerinde kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın
yöresel katsayıyla çarpımı ile, diğer dilimlerde kaiıyor ise parselasyon planlarındaki örnek gibi
hesaplanır.

C) _ KAMU KURUM VE KURULUŞLARİ TARAFİNDAN YAPT|RİLAN PARSELASYON
PLANLARINlN KoNTROLU

cl-) KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN Özru SEKTÖRE iuarr
SU RETIYLE YAPTIRILAN PARSELASYON PLAN LARIN IN

Kontrollük hizmet bedeli hesabında, (3 - A) başlığındaki 0.50 sidir.
0'1.01 .20a4 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen t listesi geçmiş

işlere uygulanamayacağından ve Yönetim Kurulunun 12,05.2 u kararının 1.

maddesinde 0'1.01 .2a04 tarihinden önce Belediyeier ve Kamu
özel sektöre ihale edilen işlerde Döner Sermaye İşletmgsffinel

şlar tarafından

'l nolu karının (%5'lik kontrollük ücretinin) uygulan
04.200'l tarih ve
rar verildiğinden

31.12.2003 tarih itibari ile ihale bedelinin ödenm hesaplanacak
fiyat üzerinden %5 kontrollük ücreti alınacaktır.

C2-) BELED|YELER irc xnrwu KURUM MANLARI
TARAFINDAN YAP|LAN sE

(:
3_

mülkiyetikontrollük hizmet bedeli
Kamu Kuruluşuna ait olması 0.20 sidir.

D) ŞERİTV HARı

Her km. iç
Şeritvari H

* 
Şeritva

hizmet b
"" OZel
bedeli 5

Kadastr
edildiğinin beli
ücreti tahsil

Aynı
Sermaye
Kadastro

Mat Kopya
Şeffaf Kopya
Saydam PVC
Bazlı
Film

130,00. YTL.
eleri,. ...29,00. YTL.

/km.
/km.

ında, daha
ödendiğinin,
NTRoLLÜK

lınır. Km. aşan kısımların kontrollük
kate alınmaz.

şları an yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet

Sermaye KoNTRoLLÜK HİZMET bedelinin tahsil
tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ

önce DENGELEME HESAP KONTROLU için Döner
ilgilisi tarafından belgelendirilmesi haIinde, bu miktar,
HİZMETLERİ nolumunden hesaplanan toplam miktardan

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

136,00.YTL.
149,00 YTL.

dü

4) ST/S lTA VE KADASTRO PAFTA KOPYALAR|

50X70 70 X 100

,18,00.YTL.

24,00.YTL,
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1 19,00.YTL.
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5) ÜLKE ıtiRrıııci sisrrıuiııoe xoonuiNAT prĞrRı_enİ

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 Sıktaştırma Ağı (ASN) Noktası. ...23,00.YTL.
C4 Derece Poligon Noktaları ile Poligon Bağlanabilen
Fotogrametrik Nokta Değerleri. 2,00.YTL.
Ana Nirengi Noktası (ED-50). ,00,YTL.
Ara Nirengi Noktası (ED-50) (Dördüncü
Derece/d izilfotog rametrik, ara ve tamamlayıcı, nireng i noktası ) ,00,YTL.
Onaylanmış Dönüşüm Parametresi (Nokta sayısından bağımsız ola ,00.YTL

,00.YTL.
6,00.YTL.

Ykr. /Nokta
Ykr. /Nokta

,30. Ykr. /Nokta

imkaiı bulunmadığı takdirde,

5,00. YTL. /Sayfa
4,00.YTL. /Sayfa
4,00.YTL, /Sayfa
4,00.YTL, /Sayfa

masrafları ilgiIisince
ve yukarıdaki ücretin oh70' i alınır.
isiz kişilere verilemez.
örneklerinin "çoğaltma işlemlerinden dolayı meydana

umuz sorumlu değildir." ve "Bu örnek .......tarih ve
tir. ÇoĞALTlLAMAZ, DEVRED|ırrvırz ve HER HAKK|

nik belgelerin çeşitli yerlerine yazılarak veya kaşe vurularak
n imzalanacaktır.

A- UÇu ŞKA KURUM TARAFİNDAN YAPİLAN BANYO BASKİ lŞLERl
1 Rulo 76 m. Siyah-beyaz filmin banyosu
Hava fotoğrafı kart baskı Qax24)
Dia pozitif film baskı

BB5,00.YTL.
14,00.YTL.
29,00.YTL.

R*



B- MEVCUT FİLMLERDEN BASK| VE BÜYÜTME iŞLERİ

Hava fotoğrafı kaılı (24x24} .,.. 14,00.YTL.
Hava fotoğrafı büyütme (30x30) 27,00.YTL.
Hava fotoğrafı büyütme (50x50) ,. 40,00.YTL,
Hava fotoğrafı büyütme (100x100) .. ... 8B,00.YTL.

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

8) BAKANLıKLAR ARASI HARiTA iŞırninıiıtı
PLANLAMA KURULU 2008 YILı FİYATLAR|

-- Her türlü ölçekte, sayısal ve fotoğrafik (ortofoto) yö
-- Blok şeklinde bir alanda ve güzergah boyunca
baskı işleri. Sözleşme gereği hava filmi, fotoğ
giderleri, sigorta bedelinin talep sahibi tarafında
edilen malzeme karşılığı ibraz edilen fatura mi
-- Fotogrametrik nirengi , ölçme ve dengelenme

9) DENGELEME HESAP

A) Serbest ağ denge
olmaksızın)... ... ...

ü (Y,

KooRDı
iı-r yap

denğel6nerek yatay
l...,..25,00.YTL.

iy|e dengelenerek düşey
15,00.YTL.

15,00.YTL.

işı_rn

alımı, banyo ve
esi, akaryakıt

rdan temin

ta Sıkıştırılması Hesabı

inat Değeri (sağa - yukarı) nokta başına;

. 59,00.YTL. /adet
: 14,00.YTL. /adet
. 9,00.YTL. /adet

D) GPS Yöntemiyle Yapılan Nokta SıklaştırıImasi Hesap Kontrollü :

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

Ana Nirengi Noktası : 42,00.YTL. /adet
: 11,00.YTL. /adet

havA fdho1r
, banyo malz
rumunda, bu fi

kartı, dia
karşılanma

ı düsulür.

Içüler\yöqıtemi

üler yönte

15,00.YTL. /T
ı Ve uyu

noktabınıd dola
ontrolü,...t,,.....

noktabınınldola

i Heshp Kont

Kontrolü ....

apılan N

ni bir nir
unun H

numünuıJ H

Nirengi Nokta
er Nirengi N

B) Nire

Ağd
Kon

Diğer Nirenoi Noktaları

t'-€ s\



Kadastro Müdürlüklerince Döner Sermaye KoNTRoLLÜK HiZMET bedelinin tahsil
edildiğinin belirtilmesi halinde, TKGM/Bölge tarafından tekrar DENGELEME HESAP KONTROLÜ
ücreti tahsil edilmeyecektir.

Poligon Noktaları
yükseklik Hesabı

Aynı proje kapsamında, daha
Sermaye Hizmet bedeli ödendiğinin,
Kadastro Müdürlüğünce KONTROLLÜK
düşülecektir.

Piksel Bovutu (Mikron)
21 Mikrona kadar
21 Mikrona kadar
21 Mikrondan büyük
21 Mikrondan büyük

Not: Bilgiler 4 mm. lik DA
tarafından karşıla

11) TAP

12) oNc

- Öncelikli

(Oncelikli
geciktiğ
Bayındır

4,00.YTL. /adet
11,00.YTL. /adet

önce DENGELEME HESAP
iIgilisi tarafından be|gelendiril
H|ZMETLERi noıumunden

KoNTRoLU
i--h-blinde,

için Döner
bu miktar,

am miktardan

1 O) FOTOGRAMETRİK TARAYİCİLARLA YA

Cinsi
Siyah-
Renkli,.

ivah-
li.

YTL.
.YTL,
YTL.
.YTL.

13) i

DVD kullanıcı

e doktora ve master yapan Türk ve
..,.0,60.Ykr.

srafları ilgilisince ödenir.

OzeI hesaplamaya tabidir.

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

E ŞARTNAMESi

- lhale Şartnamesi .. .....165,00,YTL.

(NOT: Yukarıdaki fiyata posta ücreti dahil değildir.)

fl\l §A



14) MUNFERıT lş VE |ŞLEMLER

_ Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde kurulu kalibrasyon Merkezinde özel
sektöre Döner Sermaye bedeli karşılığında hizmet bedeli.,,,....,..74,00. YTL

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

ve Sigorta

, şeffaf
.-YTL

.50.-YTL

nan Paftanın içeriğindeki bilgilerle,
a Kuruma yapılan işlerde 1 Adet

işlemleri sonucunda Kadastro Müdürlüklerince
5,00._YTL

ti (Sayfa başına). .6,00.YTL.

- Elektronik takeometre/totalstation kiralanması. (Standart
(All Risk) işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak

- Her türlü ölçü, hesap, çizim araştırılma

Düşey tarayıcılarla paft/ tarama ve\bil

- Kurum Arşivinde
1 Adet naffdinn tar

tarama
Paftanı

- [J6sis fladaştros
düzenlenen Tdou sdnedi

55,00.YTL,

kağıt, karto

Arşivinde b
dışındaki
alınaca

nara
ece] ll

daki
olu

ıKu
rum
ıma

ÇlKıAMA:

15) FAK



16) MERKEZ MERA yöı-ıEriM KURuLUNcA arı_iRLeNEN ücnrrı-ER ESAS
ALıNARAK MERa xonıisyoNlARıNcA iHaı-r yoluyln özeı sexrönDEN
Hiznnrr SATIN ALıNMAK SUREriyı-e yApTlRıLMASI DURUMUNDA,

1- Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak yüklenicisinden harita yapım ihale bedelinin

2- Aplikasyon işlemlerinde kontrol ve kabul sorumluluğu bede! aplikasyon ihale
bedelinin 0/o10' unun alınmasına,

A) Söz konusu işler için mera komisyonlarınca id
durumunda talebin;

talep edilmesi

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

Mera Komisyonlarınca bizzat kendileri
işlerinin kontrol ve kabul sorumluluğu için;

aplikasyon

B) 01 .a7.2007 tarihi itibariyl

1- Apiikasyon işlerinde
2- Harita yapım işlemle

luşl

lidir.

ul YTL./Ha.
48 YTL./Ha.

ARıN ASKERl
ışLEMl

200,00 YTL.

enelge eki Yönergesinin 18. maddesi uyarınca, diğer
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, döner

lgili olarak protokol düzenlenmesi halinde; Döner Sermaye hizmet
sında ve ödenmesinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

ildir.

b
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