ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ
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TALEBİN KONUSU

FİYAT/TL

Orman Kadastrosu ve 2/B uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda ve talep halinde
aplikasyonu
Kesinleşmiş orman sınır noktasının arazi üzerine aplikasyonu
Ölçü aleti kullanımı;

1163,00 TL/ha

Elektronik aletin kullanımı(Standart Ekipmanı ile birlikte ve sigorta (All risk) işlemleri
yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle)
RTK GPS ile yapılmasında aletin kullanımı
Her türlü ölçü ve orman kadastro pafta çizim işleri
Gayrimenkulün arazi üzerinde gösterilmesi
Teknik Belge Örnekleri (Yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
Ölçü krokileri
Takeometrik ölçü karneleri
Aplikasyon krokisi

152,00 TL/gün

Aplikasyon ile ilgili olmak şartı ile 3116 ve 6831 sayılı kanunlar kapsamında yapılmış olan,
orman tahdit/kadastro çalışma tutanaklarının kopyaları
Her türlü orman kadastro haritalarının sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri
veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal
değerlerin standart pafta bedeli
Tarayıcılarda pafta tarama ve bilgisayarda sayısallaştırma
Kurum arşivinde mevcut kağıt, şeffaf
Paftanın taranarak (Register) teslim edilmesi
Paftanın sadece taranması
Yukarıdaki tarife Kurum arşivinde bulunan paftanın içeriğindeki bilgilerle, tarama ücretini
kapsamakta olup, Kurum arşivi dışındaki veya kuruma yapılan işlerde bir adet taranması
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ülke Nirengi Sisteminde
elde edilen TKGM tarafından onaylanan koordinat değerleri ve onaylanmış dönüşüm
parametreleri;
C1 Derece ana GPS ağı (AGA) noktası
C2 Derece sıkılaştırma GPS ağı (SGA) noktası
C3 Derece alım için sıkılaştırma ağı (ASN) noktası
C4 Derece poligon noktaları
Onaylanmış dönüşüm parametreleri
Kesinleşmiş orman kadastro paftaları;
Her bir izin talep sahası için ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi
( tam pafta kopyası)
Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası
fotokopisi (A3 sayfası)
Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası
fotokopisi (A4 sayfası)
Amenajman planı ile meşcere, fonksiyon ve topografik meşcere haritasını incelemek
Amenajman planlarından çekilecek A4 fotokopisi sayfası
Amenajman plan haritalarının renkli fotokopisinin çekilmek üzere verilmesi
Amenajman plan haritalarının PDF, JPEG, GİF, PNG, BMP, TİFF formatında verilmesi
Sayısal ortamdaki amenajman planlarının telif hakkı saklı kalmak kaydı ile sayısal
kopyasının verilmesi (haritalar hariç)
Sayısal ortamdaki amenajman plan haritalarının sayısal kopyasının verilmesi
1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (Plotter veya A3
yazıcıdan) ;
A4 çıktısı
A3 çıktısı

78,00 TL/adet

445,00 TL/saat
33,00 TL/saat
90,00 TL/saat
18,00 TL/sayfa
15,00 TL/sayfa
15,00 TL/sayfa
3,00 TL/sayfa

512,00 TL/adet

94,00 TL/adet
11,00 TL/adet
11,00 TL/adet

152,00 TL/adet
89,00TL/adet
67,00 TL/adet
29,00 TL/adet
213,00 TL/adet
84,00 TL/adet
58,00 TL/adet
29,00 TL/adet
52,00 TL/adet
12,00 TL/adet
49,00 TL/adet
155,00 TL/adet
1402,00 TL/adet
0,06 TL/ha.

68,00 TL/adet
104,00 TL/adet
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A1 çıktısı
İşletme şefliğinin tamamı
Hava fotoğrafı renkli infrared ve siyah beyaz, inceleme bedeli
Renkli infrared sayısal hava fotoğrafı (1/16.000), inceleme bedeli
Mekansal çözünürlüğü ≤ 1m.
Sayısal meşcere taslağı (yorumlanmış tematik orman verisi )
Taranmış meşcere haritası (raster)
1/100.000 ölçekli Orman varlığı haritası;
Kağıt ortamında
Taranmış ortamda (raster)
Koordinatlandırılmış raster veri
Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli)
Renkli 36-42 inç coated paper
Renkli 36-42 inç coated aydınger
Siyah beyaz 36-42 inç coated paper
Siyah beyaz 36-42 inç aydınger

137,00 TL/adet
171,00 TL/adet
12,00 TL/adet
25,00 TL/adet
1,00 TL/km2
0,06 TL/ha
112,00 TL/adet
25,00 TL/adet
36,00 TL/adet
215,00 TL/adet
36,00 TL/m.
34,00 TL/m.
25,00 TL/m.
25,00 TL/m.

