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1,inc ?d 2t] l<İi r],n el(:l.eılınesi j, lr: iizıı.l lıeııı,ıl,ııı t-alıiıliı,.

3- tlzrıL sekl.ijı,iiı,ı ist;eyeceğ,i lıııvaıi ııiı,ıııııı,i. lıi.z"ınc:Lj, t]öntıı,ı|(}ı,ıüıi]yf];ııeııztı;ı[;: geı,eği
'i ı.ıi,n nıeı,l.iyeti.rıe % 20 l<ijı,ın el(.l.er,ııııesi t..:ı;ıısı]na daVanı.ııı ijzc} lıesııl,ıa Li,ıl)idir,

i:abj.clir,.
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Doı_rT:, ı, :i ı,;,ıııiı,; i: 1 :,; J. ıı [ıııe s i }< orı ıı sı_ı n ı_]ıı

i'i -"" Q""''-^i Vc [].t:l<Lroııil< '['tii<eoıııetı,e cirıııarı:ı.ııı:ınrlaı-ı fayria].anrlabi]eceği dl.işünülİıı iıusus-,?ı..ı;

].:.. ,,.l.._,.,..) ^^].a!:' i ı'i()ı-iiıi]..- çalrŞiiıii rlLi:,-ı,ııı j nİ al<şaLn]amal( l<aydr. ,i .].t-. ve atrl l<apasite i,rnlçan}arı çerçevesinıje
1- ii,:r [-.ij rl ij iıiiı'.i tar,ı-n (l(ııilastrr: pa,itai§r., i.ınar t)}itı,ı:t, haIihazrr harita ve cliğtıı.) sayrsı:ı]laş-

i.;.i'.i]_ariil.: ıı'eızi l<c.ıordirıat].arı.na d6nüşt-ünLilnıesi.. l]unada birim oIaral< nol<ta sayı-s.ı.,çaI.ı.ş|na
s.,iıil.j. vıı.ı,;ı l,ü(..lüt-ar gilıi l<ı.il-er.].ı::r seçt).<:tr.il_ir.
(::;ı,ıt'.i 65 QL\Q vi'ıı,ı;.1 ı,iı pı,ırta G50 OOO 1l.. )

2- \'ı':ıi yCı'ı,:'-ınıiiğiıı öııgöı,tlijğLi şcl<i Ide paf t-a bij.}.iirıı]_enmesi ve pafta .tç]ryı]_ (nlrlm bin paf La
,.,..i,.-ı çiıl.ı:;ıııa s;ıaLi r.ı].;ılıi Iin. )

( :,;;:.;ı L- i 00 0O0 )

3- 8il5;i !:a,yı.t cj. lı;-iz.larr. I]_e ge}en bilgiJ"eri.ıı lıi).gisayar. ori:arnına aktan]_].ına§1 koorc]inat
iı,:si,lıı ve is[.eni].c,:ıı ior,ıııatta tıi.r l<ü[Lil<Le [.tılıJ.arınıasr. (Ririm çalLşına saati o]_abi].ir. )

(:ıaı, t.i (;O 00O

u] - [',_;] lgcı'i lı,ıs;ılır., yıirı n<ılıt-ı.:ı I1es"ı|ı]., }<esL.i t.ııie h.j:ial]ı, 3.derectı ve 4.t.lı-ıı,ece deııgeleınesi gitıi
}ıı,ı' r-i.ıı^].ij t-tıl<nj.iı I,ıesaplııınaı)_aı- (l}i.rinı çiıl_ı.şıiıai ıjaal.i o]atıilir. )

(ı.;e;ıtı ].üC 0O0)

5- ljıt- iıi"ig j,.].eri,ııirı ıgi ı-i] ıiı.tıl< iıııı-i [;ılıır_ırı lıil.giıi,ilJ/ar(]a o1iışt:uru].nıeısr v.ı çiz.iııı lıi..itül<].er.iniıı
r, ,.ı ı;,l L ı ]. in;l ş i .

(s;:ı L j ij5 000 )

A- \/ı-ıj", lııı "i-iıı l..ti Liilı.Io:ı,i-ııi,rı j,ı,.ii..ı:ııi.]_trı til.t,J_ıiı1, is'tenilen iilçeltttı çiziııi.
(ı;;:;tti ij:j Oöo)

Lıir, iiıtc <,ıeiışın;ı ,.1etınaııı. Iıir,iııı iı'l-;tral< tı,l..ıı,i:ılıi,l jı,. )

( "_i;ı;i ti .l 3ü O00 )

B- ilı,:'t-İİr.].İİ bJ.çİ_i , lü(r::_;iıi) vt.(,,i,zıııı iiı ı]r,ıtül,ıı,ı_lıııi,ı:,;I li{)rıtı,tı.].Lİ .

( s;ıı.ı ii .]:t 0OO )

o_ ::..l j, l.-) l.. j.l..,. ı.. ıı.(] :ıiıiı, }ı, j:;Jl):l .

( 10 OOO !i.. /pıı f't-ıi )

1O-(]riıiil.ı lı;ıı-i t-ı:cı J. ı lı 1ıı,t)_ılı,,i,ııııJ.aı,.ı iiı.t:t.iııı i .

( ,i^i.ii] i n ._ :; OoO Ql)O 1l.. )

TAPU ARŞj V

- (4. L.1991. tanil-ili Ilesni Caz.e:l.e: .L 'l= 2.936.- (l]iı,in fi.atı.)
t] ir'şalyla fiat.ı

t-200 poz aras]ı,ıda b j_rinı fiatın]rr yar]s] .1 .468.-
2o1_40O ıı ı| ıı ıı 1_anıanıı 2. 936. -
z10[_600 tı ıı ıı tı 3 }<a.L: 8.BOB.-
60]-800 ll tt ll tl 4 1| LI .744.-
tjol_ı000 |l tl ll ,l E ll ]"4.680._

1o0t_2ooo ıı ıı |ı ıı ı; ıı 29.360._
2O,] i- pozdan soı"ıra li ll 20 t' 58 ,?20 . -

- T.C. Ünir,çr.site].eri ıneıısupfaı:ı ile T.C. Üniveriıitelerinde c]oktora ve nıaster yapan Tl.irk

veva vabanc,ı uyı,ul<lu kişii.ere araşt]_rna yaptı l<larr her konu için üçyüz fotokopiye l<a-

di:ı, l;iı,irn fiat]n]n % lO'u (293.-)
- Poı;ta ilı, yap]_].an iste}<1ercle posta naşraflar].rı]n aJ]-clya aj.t o1mas] ve yurt drş:-ndan

vit[]]ı lan t,ııl.tıpl.ercie bir.lrn fiatınln 20 ınisli bj,r, Licretin zoı,un].u giderler karŞılığl ola-
re:i( aı,.r].ca peşin olara}( al].nmas].

Bu fiatla*,a % 12 KDV il6ve edilecel<tir.



!'(','.ı 'i';\]i(]il,:,l jiiiırtl {)l;ıtl l!ııı,i l;ıı vr: I']iüıı]iüı,üıı lllı,.iııı l,'l.ıt1,1;tı,ıll tjjiiı:ı ııl ııı.ıı.,ıl:. lı,:ı,,ı1,1,,ıı,ı
.j;ı]: iı,; iıııı,] ,:]],:ı iıı,:'i!, '_'ı !:;]t.:t.ıııt: ıııir:;ı.ııl'r V(: :'J, :1() }ii\l. t:l,, lı:ıllı',

',.:.- (jııı:.: ü ı )ı ) i }(aü(]:\::][.|,()

İj'..ı, İ lı,::ıiİlı i;ııı,:ı;.,ıı |_tıiı i i]i ı,.

i-- i,l ı,lıl;üi] :]]ilI]. ülüll, l:;_\l"iı l.(ji,j irj ,i. l1 iıı.i:t-.i 29. 0oO. *

'i''.ıi,.;ıı'](l;ı l;,:]ji,i: ilı:ıl ı,:1 Iı:ı, iı1 .i,ı^ı iıııl..ıil<i l,ıil11 i,}_cı^ tie i:;t:crııiiği. t.ııIit,l iı,.ilt: j'iııt"l.;rı.ıı
'::, ,',,') i l;,v.: .,,:ıl)ı ] 'ı i..

_ i_i;ıı;lı;ı l..i;a,..ıi;ıl a-, i. rı. lıı ir,ç] lacıi]( i.ı j.ı. ıiy SLİre-
'i ı l ı,;;,:,ılı'';i i' ]..ı_:ı'ı;ıı

i]i;,:;ıı:l liııı'ı;i1',;1' 3O0.0OO._

, 'r'iül];]]'] i) ] tl i l i..iır:_;ıı

(i,l,iı-,:,ıı içi) ]O0.0OO._

(j,iıı;,ııı,: rJ ışı ) 3O0.0oO._

I,i: ..,, : l. l ı,ı:;i',ı:ı,

6 . B00. -/nokta

13. OOO. *,/nokta

t3. OOO. -/sayfa

;2'l.OO0.-/sayfa

l3.0OO.-/sayfa

LO0.0O0. *
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Yerel Nirengi Ağrna Dayalr
Kadastro Pafta Kopyaları

i,]:,, Mat Ozal it

Şeffaf Ozali t

Saydam PVC Bazlr

Fi lm

Filın Altlığında Ölçek Değiştirme

r/rooo-1/sooo

1/5oo_1/rooo
r/1ooo-1 /aoao

r/5ooo-1 /25oo
L/2ooo_1/rooo

Geodezik Alet Bakrm ve Onarımı

Geodezik Alet Test ve Kalibrasyonu

I/5OOO Olçekli ST ve STK l:arita Kopya].arı

Mat Ozalit

Saydam Ozalit

Saydam PVC Bazlr

Film

Hava Fotoğrafları" (nllytltme )

30x30
50x50
1oo x loo

Foto tlozaik

( Halen Genel Müdiirrüğlimüzce yalnı z
kuruluşları.na mat. <ızalit olarak 5

Özel hesaplamaya tabidir.

l. B2o. ooo. -

97 .ooo. -
25B. ooo. _
7I.ooo. -

35. ooo. *

64. ooo. -
3o4. ooo. _

32B. ooo. _

77 , ooo. -
t13. ooo. -
2a4. ooo. -

Özel hesaplarnaya tabi dir.
ST tıari ta kopyalarrndan kamu kurum ve
adet veri lrnek bedi r )

2,8,q, ılq2.

7CIX1oo5oX7o
35. ooo. _

64. ooo. -
3o4. ooo. *

32B. ooo. _

61. ooo. _

152. ooo. _

682 . ooo. -

47 .ooo. -
85. ooo. _

3B2. ooo. -
4o4. ooo. *

1o4. ooo. _

3oB. ooo. -

1.2BB. ooo. -

Genelde ölçek büyütmesi, teknik yönden mi.imkiin o]"makla birlikte, çeşitli ihtiyaç-
lardan ka5maklanan ısrarlr istekler karşısında srnı,rl: tutulmak ve teknik sorum*
luluğunu i.stekli kuruJ-uşun üstlenmesi koşuluyl_a yapı,lmaktadrr. Bu husus, büyütü-
len paftanrn altrnda " Bu pafta, istek üzerine Ll... ölçeğinde büyütülmüştür.
Teknik sorumlul,ğu istekli ne aittir.'ı şeklinde açrklanrr.
Fotoğrametrik Nirengi ( girim t Model ) Delgi

ölçme
Dengeleme



- ttemleket nirerıgisi değeı:i
- Nivelman değeri
- Fotoğraınetrik Nirengi noktası koordinatr

- Stereoskopik Hava Fotoğrafı Kontak Tabları

].9 x 19

23x23
30x30
Diyapozitif ( Her ölçekte)
(Halen bu iiriiırler, ihtiyaç sahiplerine Harita Genel komutanlrğı
yesi İşletmesince verilmektedir)
Yeniden Hava Fotoğrafr Alım Hizmeti

66. ooo. -
35. ooo. -
35 " ooo. *

L,7 .ooo. -
L7 .ooo. *

L7 , ooo. _

48. ooo. *

Döner Serma-

Bakanlı klarara§ı Harita i şle-
rini Koordinasyon ve Planlama
kurulu fiatlarr.

yrlı içerişinde yayınlanan "Te§*
[Ji riın F'iatları " esas alrnarak he-
% 20 k6r eklenir" )

29,ooo. _

(jz.el hesaplamaya tab i dir.

rmar Pl6nı Uygulamaları

Arazi toplulaştı rma hari ta].ar r
Kamulaştırma pl§nlarr nın hazr rlanma§ı
Ayı rma, birleştirme ve mahkeıne hari taları
Halihazı r harita işleri
Plankote işleri
( TMrrOB Hari ta ve Kadastro tıtühendisleri odaşınca
cile veya tasdike konu olan I{ar,i ta ve Prentarın
saplanacak iş bedellerine % 5 i şl etrne ınas.r,af r ve

Orman Srnı r Noktası Tesis İşareti
dncelj kli kadastro

(Öncerikli kadastro, orman sı,nır n<ıktası tesiş işareti ve imar pl6nı. uygulama-
larr işlerinin fiatları yılı içerisi.nde Jay-,n]anması geçiktiğ,irıde geçmiş döneınin
fiatlarr ile her yrl Ocak ve Ağustos aylarında Resmi Gazetede yayrnlanan Bay_,ndr.r-
lı.k ve İsk5n Bakanl:ğı tebliği,nde yeralan ilgili artlş oranf uyguJ.anır.)

Yukar:,dı; be].irtilen i.şler için hukuki tıilgiler de istendiği takdirde fiatlara
% 4O ilave yapı_lrr.



- Her tİİrlü haritanı.n (Kadastro paftası, imar pl6nr, halihazır harita ve diğer) sayı-
sall_aştırrlarak arazİ- koordinatlarına dönüştürülmesi. Burada biriııı olarak nokta sa-
y].sı, çalrşma saati veya hektar gibi kriterler seçilebilir.
(Saati 65.0OO.- veya bir pafta 650.0OO.-)

- Yeni yönetmeliğin öngördiiğü şekilde pafta böliinınesi ve pafta aç}mı. (Birim bir pafta
veya çalışma saati olabilir. )

(Saati 60.0OO._)

- Bilgi kayı-t cihazları ile gelen bitgilerin bilgisayar ortamana aktarrlınaşr, koordi-
nat hesabr ve istenilen formatta bir kütükte,boplanınasr.(Birim çalı"şrna saati o]-abi-
lir. )

(Saati 60.000.-)

- PoJ.igon hesabı,yan nokta hesabr, kestirme'hesabı,3. derece ve 4. derece dengelemesi
gibi her tiirlü teknik hesaplaına.l_ar. (Birim çalrşma saati olabilir. )

(Saati IO0.0OO._)

- Hat bilgilerinin girilerek haritaların bilgiÖayarda oluşturulmaşr ve çizim kütükle-
rinin yaratılmasr.
(Saati 65.000.-)

- Yaratılan çizim kütüklerinin istenilen altlı.ğa istenilen ölçekte çizimi.
(Saati 65.0OO._)

- Elektronik aletlerin .kullanJ-ca bir elemanla bir]"i.kte kiralanınas]-. (Standart ekipma-
nr ile birlikte çalrşma zamanl birim olarak alınabilir)
(Saati 130.0OO.-)

- ller tiirlü ölçü, hesap ve çizimin araştrrrlması kontrolu.
(Saati 25.0OO.-)

- Pafta köşe koordinat hesabr
(r0.0OO.-/pafta)

- Grafik haritacıllk programları iiretimi.
(Takdir 5.0O0.0OO.-)

- Gauss-Kruger projeksiyonunda blok nirengi hesabı (Klasik)
(l40.0OO._/nokta)

-iBaşka kurumlar için açrlacak bir ay siireli topoğraf kursu 3-0O0.0OO.-
(Birim l kursiyer) (Yeınek+Konaklama) 4_0O0.0OO._

- Yabancı dil kursu (Kurum içi) 1O0.0OO.-

- Yabancr dil kursu (Kurum drşr) . 3O0.0OO.-



TApu anşiv

( İ.1 . 199 2 tarihl i Resmi Gazete 1 ü :: 5. OOO-. - Birinı fiat"r )

fi at_tn] n yarl s ]
ıı tanıamr
iı 3 katr
İt4r,
l, ti ıl

ıı 10 ıl

ıİ 2Ü ıı

1-2oo
201_4oo
4o1*600
601-Boo
Bo1-1ooo

1oo1-2ooo
2oo1-

poz arasrnda birim
ıı ıı ıı

ıı ıı ıı

ıı ıı ,l

ıı ı, lı

ı, ıı ıı

pozdan sonra ıl

P,lr :ıqrr*. İlq§l
2.5oo"-
5. ooo. -

15. ooo. _

2C-.ooo. -
25,oo0. _

50. ooo. -
1oo. ooo". _

t.C. Üniversiteleri mensupJ_arı ile r.C. Üniversitelerinde doktora ve master
yapan Tiirk veya yabancr uyruklu kişilere araştı.rma yaptıklaı,r her konu için
3OO fotokopiye kadar bi.rim fiatrnın % LO'u ( 5OO.-)

Posta ile yapılan iştekterde posta maşraf']arınrn alrcıya ait olmaşr ve yurt-
dı.şrndan yaprlan taleplerde biriın İi"tr..,rr, 2O katı bir ücretin zorunlu gider*
ler karşılığı olarak ayrıca peşin a]-rnması.

Bir paf tan].n pafta köşe koordirra tları.

Poligon koordine değerleri
( Mevzi i koordine sisternirıde }

Nirengi koordine değerieri
( Mevzi i koordine sisterninde )

Nirengi ve poligon röper krokileri
Örçll kroki leri
Takeometrik ölçü karneleri

-:'iŞARTNAtıtE

Fiat listesinde belirtilen bedellere % L2 KDV il6ve edilecektir.

13. oüo. *

6. BOO .*/nokta

13.0OO.*/rıokta

13, OOO .* / s,ayfa

?7 .OOO ,-/sayfa

13.0OO.-/sayfa

1oo. ooo " -


