ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ
SIRA NO
1.
2.
3.

TALEBİN KONUSU

Kesinleşmiş Orman Kadastrosu ve 2/B uygulamalarının aplikasyonu
Kesinleşmiş orman sınır noktalarının arazi üzerine aplikasyonu
Ölçü aleti kullanımı;
a. GPS aletinin kullanımı
b.

4.
5.
6.
a.
b.
c.
7.
8.
9.
a1.
a2.
b.
10.
a.
b.

GPS dışındaki elektronik aletin kullanımı (Standart Ekipmanı ile birlikte ve sigorta (All risk) işlemleri yüklenici
tarafından karşılanmak suretiyle)
Orman kadastro pafta çizim işleri
Orman sınırlarındaki taşınmazların arazi üzerinde gösterilmesi
Teknik Belge Örneklerinin verilmesi
Ölçü krokileri
Takeometrik ölçü karneleri
Aplikasyon krokisi
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

2021 FİYAT
1.555,00 TL/ha
104,00 TL/adet
595,00 TL/saat
203,00 TL/gün
44,00 TL/saat
120,00 TL/saat
24,00 TL/sayfa
20,00 TL/sayfa
20,00 TL/sayfa
3,80 TL/sayfa
685,00 TL/adet

125,00 TL/adet
15,00 TL/adet
15,00 TL/adet

203,00 TL/adet
119,00TL/adet

11
12
13
14
15
16
17

18

c. C3 derece alım için sıkılaştırma ağı (ASN) noktası
d. C4 derece poligon noktaları
e. Onaylanmış dönüşüm parametreleri
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
kopyasının verilmesi (haritalar hariç)
Sayısal ortamdaki amenajman plan haritalarının kopyasının verilmesi
1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (Plotter veya
yazıcıdan);
a. A4 çıktısı
b. A3 çıktısı
c. A1 çıktısı
d. İşletme şefliğinin tamamı
Hava fotoğrafının incelenerek yorum yapılması bedeli

89,00 TL/adet
39,00 TL/adet
285,00 TL/adet
70,00 TL/adet
16,50 TL/adet
65,00 TL/adet
207,00 TL/adet
1.876,00 TL/adet
0,08 TL/ha.

91,00 TL/adet
139,00 TL/adet
183,00 TL/adet
229,00 TL/adet
34,00 TL/adet

Not: “Sayısal veri taleplerinin 6 derece dilim orta meridyeni ve WGS 84 projeksiyonu tanımlanmış shape file formatında yapılması gereklidir.”

