
2014 YILI FOTOGRAMETRİ BİRİM FİYATLARI 

 

Yersel Fotogrametrik Çalışmalar: 
 

Çalışma alanındaki katsayıları belirlemek amacıyla aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

 

Mimari Özellik Ulaşım Katsayısı Yükseklik Katsayısı 

Yakın Uzak 0-6 m 6-12 m > 12 m 

Düz 1 1 1.25 1.0 1.25 1.50 

Detaylı 2 1.5 1.50 1.1 1.30 1.60 

Çok detaylı 3 1.7 1.75 1.2 1.40 1.70 

Kule, Minare vs. 10 2 2 1.5 2.00 2.25 

 

Çalışmada oluşturulan formül aşağıdaki gibidir.  

 

Maliyet= Yapı alanı*BIRIM MALIYET*Mimari Özellik*Ulaşım Katsayısı*Yükseklik 

Katsayısı 

 

Çalışmada özellikle mimari yapılar düşünüldüğü için yapı alanı baz olarak alınmıştır. 

 

Burada HKMO tarafından belirlenecek ve her yıl değiştirilecek olan BİRİM MALİYET'tir. 

2014 yılı için bu rakam sadece dış yüzeylerin rölevesinin istenmesi durumunda 300 TL, 

yapının iç kısımlarının da istenmesi durumunda 500 TL olarak önerilmiştir. 

 

2014 yılı için yapı birim maliyeti 500 TL alınırsa, düz ve şehir merkezinde bir yapının röleve 

üretim maliyeti; 

 

Maliyet= 100*500*1*1*1= 50 000 TL olur 

 

Çıkan değere % 20 üstlenici fiyatı eklenir. 

 

Çalışmada sadece bir ya da iki cephenin rölevelerinin istenmesi durumunda yapı alanı yerine 

çalışılacak yüzeylerin uzunluğu yazılarak birim fiyatın % 30'unun maliyet hesabına dâhil 

edilmesi uygundur.  

 

Bu fiyatlar; kontrol noktalarının tesis ve ölçmelerini, resim çekimini, fotogrametrik 

dengeleme işlemlerini, değerlendirmeyi ve sonuçların bir CAD dosyasında üretilmesini 

kapsar. İşveren tarafından sadece düşeye çevrilmiş resimlerin istenmesi durumunda 

hesaplanan ücretin % 80'i talep edilir.  

 

Çalışmalarda kullanılacak resim çekme makinelerinin en az 1 yıl içerisinde kalibrasyonlarının 

HKMO, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu'nun onayını almış olan üniversite 

veya özel laboratuar veya kurumlarda yapılmış olması gereklidir.    

 

Özel durumlarda örneğin çalışma alanının belirlenmesinde zorluklarla karşılaşılan antika 

eserler ve heykeller gibi küçük objelerde ilk eser için 5.000 TL talep edilir. Eser sayısının 

artması durumunda sonraki eserler için adet başına 1.500 TL talep edilir. Bu fiyatlar birim 

fiyatlarda yapılan değişikliklere paralel olarak her yılbaşında HKMO tarafından güncellenir 

ve duyurulur. 

 



Lazer Tarama ile ilgili çalışmalar: 
 

Çalışma alanındaki katsayıları belirlemek amacıyla aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

 

Mimari Özellik Ulaşım Katsayısı Yükseklik Katsayısı 

Yakın Uzak 0-6 m 6-12 m > 12 m 

Düz 1 1 1.25 1.0 1.25 1.50 

Detaylı 2 1.5 1.50 1.1 1.30 1.60 

Çok detaylı 3 1.7 1.75 1.2 1.40 1.70 

Kule, Minare vs. 10 2 2 1.5 2.00 2.25 

 

Çalışmada oluşturulan formül aşağıdaki gibidir.  

 

Maliyet= Yapı alanı*BIRIM MALIYET*Mimari Özellik*Ulaşım Katsayısı*Yükseklik 

Katsayısı 

 

Lazer tarama çalışmalarında belirlenen birim fiyat sadece dış cephelerin olması durumunda 

400 TL, iç cephelerin de dahil edilmesi durumunda 600 TL olarak belirlenmiştir.  

 

Örneğin 100 m² bina ve 6 m'ye kadar yüksekliği olan fazla detay içermeyen bir eserin iç ve 

dış yüzeylerinin birlikte taraması için maliyet hesabı: 

 

Maliyet= 100*600*1*1*1 

M= 60000 TL'dir. 

 

Sadece 1 ya da 2 yüzeyin taranmasının istenmesi durumunda taraması gerçekleştirilecek 

yüzey için belirlenen birim fiyatın % 30'u işleme dâhil edilerek maliyet hesabı yapılır. 

 

 

Mobil Lazer Tarama ile ilgili çalışmalar: 
 

Mobil lazer tarama çalışmalarında hesaplamalar sonuç ürünün nokta bulutu ve panaromik 

resim olması durumuna göre hesaplanmıştır. Buradaki istenen fotoğraf en az 30 Mpiksel 

çözünürlüğe sahip bir kamera ile elde edilmiş olmalıdır. Uzaklıklara göre belirlenen birim 

maliyet fiyatları aşağıdaki gibidir. 

 

Uzunluk (km) 1 km için Birim Maliyet (TL) 

0-100 1000 

101-300 900 

301-600 700 

601-1000 500 

>1000 400 

 

Panoramik fotoğraf sağlayamayan sistemlerle yapılan çalışmalarda birim maliyet, yukarıda 

belirlenmiş olan maliyetlerin %70'i alınarak hesaplanmalıdır.  

 

 

 

 

 



Uzaktan Algılama ile ilgili çalışmalar: 
 
 

 

 

İşin türü 

 

 

 

Açıklama 

Uydu Görüntüsü 
Orta 

Mekansal 

Çözünürlüklü 

(30 - 15 m) 

Yüksek 

Mekansal 

Çözünürlüklü 

(15 - 1,5 m) 

Çok Yüksek 

Mekansal 

Çözünürlüklü 

(≤ 1,5 m) 
 

 

 

Ortorektifikasyon 

1000 km²’ye kadar minimum 7, 

daha büyük alanlarda her 150 

km2 ye bir adet yer kontrol 

noktası düşecek şekilde yer 

kontrol noktaları ve sayısal 

yükseklik modeli çalışmayı 

isteyen tarafından temin 

edildiğinde. İşlem iç doğruluğu 

±0,5 piksel olacak biçimde; 

250 km² için 

500 TL ve 

km²  başına 

0,50 TL 

250 km² için 

1250 TL  ve 

km²  başına 

0,75 TL 

250 km² için 

1500 TL ve 

km²  başına 1 

TL 

 

 

 

 

Kontrollü 

sınıflandırma 

 

Piksel ya da nesne tabanlı 

sınıflandırma algoritmaları 

kullanılarak gerçekleştirilecek 

olup, sonrasında rastgele 

noktalar yada yersel doğrulama 

noktaları kullanılarak yapılacak 

doğruluk analizine göre % 85  

ve daha yüksek doğrulukla 

sonuç üretmek. Kontrol nokta 

sayısı 250 km² için en az 25 

olup, sonrasında her 50 km² ye 

bir nokta olmalıdır. 
 

250 km² için 

1000 TL ve 

km²  başına 

0,75 TL 

250 km² için 

2500 TL ve 

km²  başına 

1,5 TL 

250 km² için 

3000 TL ve 

km²  başına 2 

TL 

 

 

 

Mozaikleme 

Örtü oranı olan ve konumsal 

olarak ilişkilendirilebilinen, aynı 

mekansal çözünürlükte minimum 

2 çerçeve görüntü seti için, renk 

dengeleme, histogram eşleme v.b. 

düzenlemeleri de içeren 

mozaikleme işlemi. 

 

2 çerçeve için 400 TL + çerçeve başına 50 TL 

 

 

 

NOT: Bu fiyatlar 2015 yılı başında yayınlanacak olan fiyatların ön çalışması olup, gelecek 

öneri ve görüşler doğrultusunda revize edilip kesinleştirilecektir.  


