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3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

a. ORTOFOTO GÖRÜNTÜLERİN WMS ÜZERİNDEN SUNUMUNA AİT BİRİM BEDELLER (KULLANICI, 

ALAN, ₺): 

Alan 

(km2) 

Kullanıcı Sayısı 

1-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 

1-500 1,014 ₺ 1,692 ₺ 2,100 ₺ 2,568 ₺ 3,045 ₺ 3,386 ₺ 3,796 ₺ 4,257 ₺ 

501-5000 0,811 ₺ 1,355 ₺ 1,678 ₺ 2,051 ₺ 2,381 ₺ 2,706 ₺ 3,038 ₺ 3,406 ₺ 

5001-25000 0,609 ₺ 1,016 ₺ 1,262 ₺ 1,540 ₺ 1,783 ₺ 2,033 ₺ 2,278 ₺ 2,557 ₺ 

25.001-50.000 0,408 ₺ 0,680 ₺ 0,840 ₺ 1,028 ₺ 1,190 ₺ 1,355 ₺ 1,520 ₺ 1,705 ₺ 

50.001 < 0,203 ₺ 0,339 ₺ 0,421 ₺ 0,513 ₺ 0,595 ₺ 0,680 ₺ 0,758 ₺ 0,847 ₺ 
 

(1) Açıklamalar: 
 

(a) Tabloda görülen fiyatlar km2 birim fiyatlardır. 
 

(b) Birim fiyatlar; ortofoto görüntü satış bedelinin yaklaşık 1/10’u sunum bedeli olarak alınarak, alana göre 

birim fiyat düşüş oranı ve kullanıcı sayısına göre birim fiyat artış oranına göre hesaplanmıştır. 
 

(c) Alan ve kullanıcı sayısına göre talep edilen ortofoto görüntü sunum bedeli; talep edilen alan miktarı 

tabloda verilen alan aralıklarına göre kademelendirilir ve her bir parçası buna karşılık gelen birim fiyatla çarpılarak elde edilen 

bedellerin toplanması ile hesaplanır. 
 

   Örnek olarak, 32.850 km² alan için 100 kullanıcılı 5 yıl süreli hizmet bedeli aşağıdaki gibi hesaplanır; 
 

1-500 km² aralığı için;  3,045 x 500 km² =     1.522,41 ₺ 

501-5.000 km² aralığı için; 2,381 x 4500 km² =   10.712,57 ₺ 

5001- 25.000 km² aralığı için; 1,783 x 20.000 km² =   35.664,00 ₺ 

25.001- 50.000 km² aralığı için; 1,190 x 7.850 km² =     9.343,75 ₺ 

                                                                                                                                                     + 

Bir Yıllık Hizmet Bedeli =   57.242,73 ₺ 

Beş Yıllık Hizmet Bedeli  57.242,73 ₺ x 5 x 0,60 = 171.728,18 ₺  
 

(ç) Birim fiyatlar, bir yıllık lisans süresi için geçerlidir. Lisans süresine göre, birim fiyatın; iki yıl için 0,90’ı, 

üç yıl için 0,80’i, dört yıl için 0,70’i, beş yıl için 0,60’ı uygulanır ve lisans süresi ile çarpılır. 
 

(d) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I-II-III ve IV sayılı cetvellerde yer alan 

genel yönetim kapsamındaki idareler ile mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerine ortofoto görüntülerin WMS (Web Harita 

Hizmeti-Web Map Service) üzerinden sunumu/paylaşımı bedelsizdir. 
 

(e) Kullanıcı sayısı 1000’den fazla olduğunda, kullanıcı sayısının 1000 rakamına bölümünden elde edilen 

artış katsayısı ile listedeki 501-1000 kullanıcı sayısına karşılık gelen km2 sunum bedelleri ile çarpılır. Hesaplamalarda bu bedeller 

esas alınır. 

   Örnek olarak, 32.850 km² alan için 1283 kullanıcılı 5 yıl süreli hizmet bedeli aşağıdaki gibi hesaplanır; 

     1283÷1000=1,283 artış katsayısı 
 

Alan 

(km2) 

Kullanıcı Sayısı 

501-1000 1283 

1-500 4,257 ₺ 4,257 x 1,283 ₺=5,4622 ₺ 

501-5000 3,406 ₺ 3,406 x 1,283 ₺=4,3698 ₺ 

5001-25000 2,557 ₺ 2,557 x 1,283 ₺=3,2802 ₺ 

25.001-50.000 1,705 ₺ 1,705 x 1,283 ₺=2,1878 ₺ 

50.001 < 0,718 ₺ 0,718 x 1,283 ₺=1,0867 ₺ 

1-500 km² aralığı için 5,4622 x 500 km² = 2.731,12 ₺ 

501-5.000 km² aralığı için; 4,3698 x 4.500 km² = 19.664,03 ₺ 

5001- 25.000 km² aralığı için; 3,2802 x 20.000 km² = 65.603,97 ₺ 

25.001- 50.000 km² aralığı için; 2,1878 x 7.850 km² = 17.173,86 ₺ 

                                                                                                                                                       + 

Bir Yıllık Hizmet Bedeli = 105.172,98 ₺ 

Beş Yıllık Hizmet Bedeli 105.172,98 ₺ x 5 x 0,60 = 315.518,93 ₺ 


