
SUNUŞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra, HKMO Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği 
11 Mart 2006 tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 39. maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı;

• Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, 
mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, koordinasyonunu ve 
gelişimini sağlamak,

• Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ve 
kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, 

• Haksız rekabeti önlemek, mesleki denetim, yeterlilik ve kapasite yönlerinden 
değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulmasını ve kriterlerin saptanmasını sağlamak,

• Uygulamaları izlemek, denetlemek, üretilen hizmetler için uygulanacak asgari ücretleri ve 
Mesleki Denetim esaslarını düzenlemektir.

Bu yönetmelik, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler 
ile kuruluşların mesleki denetimini, ürettikleri hizmetlerin asgari ücret tarifasine uygunluğunu 
denetimini ve yaptırımları kapsar.

Saygılarımızla.                                                                                         TMMOB
                                                                                           Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
                                                                                                             Yönetim Kurulu



Çalışmaya Dair;

Bu çalışma,Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
"Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nde" yer alan;

• İmar Planı Uygulamaları,
• Ayırma ( İfraz ),
• Birleştirme ( Tevhid ),
• Aplikasyon Planı Belgesi,
• Fenni Mesuliyet – TUS,
• Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut v.b. Haritaları ( 1/1000 ),
• Maden ve Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları,
• Plankote, Haritalar ve Kübaj Hesabı,
• Şeritvari Haritalar,
• Sınırlandırma Haritaları,
• Konum Belirleme,
• Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, Röperli Kroki,
• Danışmanlık Ücretleri pozlarını kapsamaktadır.

Siz Sayın Üyelerimizin, yapılacak işin niteliğine göre hesaplamarınıza yardımcı olmak amacıyla 
hazırlanan bu çalışma içerisinde, her poza ait örneklemeler ayrıntılı bir şekilde aktarılmış, 
hesaplama sırasında izlenecek adımlar ve dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

Her örneklemede, hem el ile hesaplama yöntemi hemde Odamız HKMO:BİS arayüzünde yer alan 
hesaplama modülü ile hesaplama yöntemi ele alınmıştır.

HKMO:BİS arayüzü ile hesaplama yapabilmek için, "kullanıcı adı ve şifresini" temin etmeniz 
gerekmektedir.

Kullanıcı adı ve şifresi olan üyelerimiz, "Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nde" yer alan 
pozlarla ilgili hesaplama modülüne ulaşabilmek için aşağıda gösterilen işlem sırasını takip 
etmelidir.

www.hkmo.org.tr adresinden Odamız web sayfasına giriş yapınız. Bu sayfada sol üst köşede yer 
alan HKMO:BİS Üye Girişi kısmına tıklayınız.

http://www.hkmo.org.tr/


Açılan sayfada erişim bilgilerinizi girebilmek için işaretlenmiş kısıma tıklayınız.

Açılan sayfada Kullanıcı Adı ve Şifre kısımlarını doldurunuz ve giriş yapınız.



Açılan sayfada işaretlenmiş kısıma tıklayınız.

Aşağıda görülen sayfada kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurularak giriş yapınız.



Birim Fiyat Hesaplamaları Araçlarına ulaşabilmek için işaretli kısıma tıklayınız. Mühendislik 
Hizmetleri Ücret Cetveli'nde yer alan pozlara ilişkin hesaplamalar yapabilmek için sağ tarafta yer 
alan bölümden, yapacağınız işleme uygun olanına tıklayınız.

Aşağıda verilen örnekte "İmar Planı Uygulamaları'na" ilişkin yapılacak bir çalışma baz alınmıştır.

Yapacağınız her hesaplama öncesi döneminizi doğru bir şekilde seçmeyi unutmayınız.



NOT: Aşağıdaki örneklemeler TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik 
Hizmetleri Ücret Cetveli 2012 yılı 1. yarıyıl (01.01.2012 – 30.06.2012) ücretleri baz alınarak 
hazırlanmıştır. Ücretlere KDV dahil edilmemiştir. Uygulamanın yapılacağı bölgenin yöresel 
katsayısı gözönünde bulundurulmalıdır.

1- İMAR PLANI UYGULAMALARI

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda, İmar Planı içinde yer alan ancak henüz 
uygulamanın yapılmadığı kadastro parsellerindeki uygulamaların söz konusu olduğu durumlara, bir 
kısmı uygulama alanı içerisinde bir kısmı uygulama alanı dışında yer alan kadastro parsellerinin söz 
konusu olduğu durumlara, arsa ve arazi düzenlemelerinin söz konusu olduğu durumlara, oluşmuş 
imar adaları içerisindeki parsellerdeki tevhid ve ifraz gibi uygulamaların söz konusu olduğu 
uygulamalara değinilmiş ve İmar Planı Uygulama Alanı'nda oluşacak parsellerin büyüklüklerine 
göre baz alınacak çarpanlar ele alınmıştır.

Buna göre;

• İmar Planı içinde yer alan ancak henüz uygulamanın yapılmadığı kadastro parsellerindeki 
uygulamalar söz konusu ise çarpan 1 alınacaktır.

• Bir kısmı uygulama alanı içerisinde, bir kısmı uygulama alanı dışında yer alan kadastro 
parselleri söz konusu ise, uygulama alanı dışında kalan artık kadastro parselinin her birim 
m²'si için 0,55 TL eklenecektir.

• Arsa ve arazi düzenlemelerinin söz konusu olduğu durumlarda çarpan 1,25 alınacaktır.

• Oluşmuş imar adaları içerisindeki parsellerdeki tevhid ve ifraz gibi uygulamaların söz 
konusu durumlarda çarpan 0,60 alınacaktır.

• İmar Planı Uygulama Alanı'nda oluşacak parsellerin büyüklüklüğü 2.000 m²'ye kadar bir 
değer ise bu pozda yer alan formül baz alınarak ücret hesaplaması yapılacaktır.

• İmar Planı Uygulama Alanı'nda oluşacak parsellerin büyüklüklüğü 2.001-5.000 m² arasında 
bir değerde ise  bu pozda yer alan formül baz alınarak hesaplanan ücret 0,75 çarpanı ile 
çarpılacaktır.

• İmar Planı Uygulama Alanı'nda oluşacak parsellerin büyüklüklüğü 5.001 m² ve daha büyük 
bir değerde ise  bu pozda yer alan formül baz alınarak hesaplanan ücret 0,50 çarpanı ile 
çarpılacaktır.



• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]     formülü kullanılarak ücret belirlemesi yapılır.
    2.500.000

• 500.000 m²'den sonra bu fiyata;

500.000 m² – 750.000 m² arasında her birim m² için 0,46 TL
750.000 m² – 1.000.000 m² arasında her birim m² için 0,23 TL
1.000.000 m² – 1.500.000 m² arasında her birim m² için 0,12 TL
1.500.000 m²'den sonra her birim m² için 0,074 TL eklenir.

NOT: Ancak bu ücret 1.208,00 TL'den aşağı olamaz.

1. 500.000 m²'ye kadar olan alanlarda formülden hesaplanan ücret 241.134,40 TL'dir.

2. 500.000 m² – 750.000 m² arasındaki alanlarda her birim m² için 0,46 TL, 241.134,40 TL'ye 
eklenecektir.

3. 750.000 m² – 1.000.000 m² arasındaki alanlarda her birim m² için 0,23 TL, 356.134,40 
TL'ye eklenecektir. ( 356.134,40 TL 750.000 m²'ye kadar olan alanlar için hesaplanan 
ücrettir. Yani;  241.134,40 TL + (250.000*0.46)TL =  356.134,40 TL'dir.)

4. 1.000.000 m² – 1.500.000 m² arasındaki alanlarda her birim m² için 0,12 TL, 413.634,40 
TL'ye eklenecektir.( 413.634,40 TL 1.000.000 m²'ye kadar olan alanlar için hesaplanan 
ücrettir. Yani;  241.134,40 TL + (250.000*0.46)TL + (250.000*0,23) TL =  413.634,40 
TL'dir.)

5. 1.500.000 m²'den büyük alanlarda fazla her birim m² için 0,074 TL, 473.634,40 TL'ye 
eklenecektir.( 473.634,40 TL 1.500.000 m²'ye kadar olan alanlar için hesaplanan ücrettir. 
Yani;  241.134,40 TL + (250.000*0.46)TL + (250.000*0,23) TL + (500.000*0,12) TL = 
473.634,40 TL'dir.)

Örnek Hesaplamalar

Örnek 1-1: 300.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]  formülü geçerliydi.Bu durumda;
    2.500.000
Çözüm: (2.500.000 – 300.000 m²) * [(300.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000

= ( 0,88 ) * (180.000,00 TL + 1.418,00 TL)

= 159.647,84 TL (300.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 1-1

Örnek 1-2: 700.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]  formülü geçerliydi.
    2.500.000

• 500.000 m²'den sonra bu fiyata;

500.000 m² – 750.000 m² arasında her birim m² için 0,46 TL eklenek idi.Bu durumda;

Çözüm: (2.500.000 – 500.000 m²) * [(500.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000

= ( 0,80 ) * (300.000,00 TL + 1.418,00 TL)
= 241.134,40 TL (500.000 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

700.000 m² – 500.000 m² = 200.000 m²
200.000 m² * 0,46 TL = 92.000,00 TL (500.000 m²-700.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

241.134,40 TL + 92.000,00 TL = 333.134,40 TL (700.000 m'lik alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")



Örnek 1-2

Örnek 1-3: 900.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]  formülü geçerliydi.
    2.500.000

• 500.000 m²'den sonra bu fiyata;

500.000 m² – 750.000 m² arasında her birim m² için 0,46 TL
750.000 m² – 1.000.000 m² arasında her birim m² için 0,23 TL eklenecek idi.Bu durumda;

Çözüm: (2.500.000 – 500.000 m²) * [(500.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000

= ( 0,80 ) * (300.000,00 TL + 1.418,00 TL)
= 241.134,40 TL (500.000 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

750.000 m² – 500.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,46 TL = 115.000,00 TL (500.000 m²-750.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

900.000 m² – 750.000 m² = 150.000 m²
150.000 m² * 0,23 TL = 34.500,00 TL (750.000 m²-900.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

241.134,40 TL + 115.000,00 TL + 34.500,00 TL = 390.634,40 TL (900.000 m²'lik alan için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 1-3

Örnek 1-4: 1.250.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]  formülü geçerliydi.
    2.500.000

• 500.000 m²'den sonra bu fiyata;

500.000 m² – 750.000 m² arasında her birim m² için 0,46 TL
750.000 m² – 1.000.000 m² arasında her birim m² için 0,23 TL
1.000.000 m² – 1.500.000 m² arasında her birim m² için 0,12 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: (2.500.000 – 500.000 m²) * [(500.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000

= ( 0,80 ) * (300.000,00 TL + 1.418,00 TL)
= 241.134,40 TL (500.000 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

750.000 m² – 500.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,46 TL = 115.000,00 TL (500.000 m²- 750.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

1.000.000 m² – 750.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,23 TL = 57.500,00 TL (750.000 m²-1.000.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

1.250.000 m² – 1.000.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,12 TL = 30.000,00 TL (1.000.000 m²- 1.250.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

241.134,40 TL + 115.000,00 TL + 57.500,00 TL + 30.000,00 TL = 443.634,40 TL (1.250.000 m²'lik 
alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 1- 4

Örnek 1-5: 1.700.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]  formülü geçerliydi.
    2.500.000

• 500.000 m²'den sonra bu fiyata;

500.000 m² – 750.000 m² arasında her birim m² için 0,46 TL
750.000 m² – 1.000.000 m² arasında her birim m² için 0,23 TL
1.000.000 m² – 1.500.000 m² arasında her birim m² için 0,12 TL 
1.500.000 m²'den sonra her birim m² için 0,074 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: (2.500.000 – 500.000 m²) * [(500.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000

= ( 0,80 ) * (300.000,00 TL + 1.418,00 TL)
= 241.134,40 TL (500.000 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

750.000 m² – 500.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,46 TL = 115.000,00 TL (500.000 m²- 750.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

1.000.000 m² – 750.000 m² = 250.000 m²
250.000 m² * 0,23 TL = 57.500,00 TL (750.000 m²-1.000.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

1.500.000 m² – 1.000.000 m² = 500.000 m²
500.000 m² * 0,12 TL = 60.000,00 TL (1.000.000 m²- 1.500.000 m² arasındaki alan için hesaplanan 
ücret)

1.700.000 m² – 1.500.000 m² = 200.000 m²



200.000 m² * 0,074 TL = 14.800,00 TL (1.500.000 m²- 1.700.000 m² arasındaki alan için 
hesaplanan ücret)

241.134,40 TL + 115.000,00 TL + 57.500,00 TL + 60.000,00 TL + 14.800,00 TL = 488.434,40 TL 
(1.700.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 1-5

a) İmar Planı içerisinde olupta bir kadastro parseli bazında yapılan uygulamalarda çarpan 1'dir.
İmar Planı içerisinde kadastro parseli olarak kalmış, parselasyonu yapılmamış uygulamaları içerir.

b) Uygulama alanı dışında kalan artık parselin birim m²'si için 0,055 TL eklenir.
İmar Planı Uygulama alanı içine alınmış bir kadastro parselinin, uygulama alanı dışında kalmış 
alanı söz konusu ise bu alanları içerir.

c) Arazi ve arsa düzenlemelerinde çarpan 1,25'tir.
Yukarıda hesaplamasını yaptığımız örnek 1-3'teki 900.000 m²'lik alanda, arazi ve arsa düzenlemesi 
söz konusuysa;
390.634,40 TL * 1,25 = 488.293,00 TL

d) Oluşmuş imar adaları içindeki parsellerdeki değişikliklerin uygulanması halinde çarpan 0,60'tır.
Oluşan imar adaları içerisindeki parsellerde değişiklik söz konusuysa, imar adası içerisindeki tüm 
parsel alanları 0,6 çarpanı ile çarpılmalıdır.

e) İmar planı uygulama alanında oluşacak parselin büyüklüğü 2001 m² - 5000 m² arasında ise 
çarpan 0,75, 5000 m² ve yukarısı için ise çarpan 0,50'dir.

Örnek 1-6: Toplam alan 20.000 m², oluşan parsel alanları sırasıyla; 2.000 m², 3.000 m², 4.000 
m², 5.000 m² ve 6.000 m² ise;

• 0-500.000 m² arasındaki alanlar için;

(2.500.000 – m²) * [(m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)] formülü geçerliydi. Bu durumda;
    2.500.000

Çözüm: (2.500.000 – 20.000 m²) * [(20.000 m² * 0,6 TL) + 1.418,00 TL)]
                           2.500.000



= ( 0,992 ) * ( 12.000,00 TL + 1.418,00 TL )
= 13.310,656 TL

0 m² – 2.000 m² arasındaki parsel alanları toplamı: 2.000 m² → Toplam alanın %10'u

2.001 m² – 5.000 m² arasındaki parsel alanları toplamı : 3.000 m²
                                                                                          4.000 m²
                                                                                          5.000 m²
                                                                     Toplamda:   12.000 m² → Toplam alanın %60'ı 

5.001 m² ve üzerindeki parsel alanları toplamı: 6.000 m² → Toplam alanın %30'u

0 m² – 2.000 m² arasındaki parsellere düşen değer toplam ücretin %10'u = 13.310,656 TL * %10
                                                                                                                    = 1.331,0656 TL

2.001 m² – 5.000 m² arasındaki parsellere düşen değer toplam ücretin %60'ı = 13.310,656 TL * %60
                                                                                                                          = 7.986,3936 TL

5.001 m² ve üzerindeki parsellere düşen değer toplam ücretin %30'u = 13.310,656 TL * %30
                                                                                                              = 3.993,1968 TL

İmar planı uygulama alanında oluşacak parselin büyüklüğü 2001 m² - 5000 m² arasında ise 
çarpan 0,75, 5000 m² ve yukarısı için ise çarpan 0,50 idi.Bu durumda;

0 m²–2.000 m² arasındaki parsel alanlarına düşen bedel: 1.331,0656 TL * 1 = 1.331,0656 TL

2.001 m²–5.000 m² arasındaki parsel alanlarına düşen bedel: 7.986,3936 TL * 0,75 = 5.989,7952 TL

5.001 m² ve üzerindeki parsel alanlarına düşen bedel: 3.993,1968 TL * 0,50 = 1.996,5984 TL

1.331,0656 TL + 5.989,7952 TL + 1.996,5984 TL = 9.317,46 TL Toplam Fiyat

Örnek 1-6



2- AYIRMA ( İFRAZ)

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda, İmar Planı içerisinde ve İmar Alanı dışında 
yapılan ifrazlar ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir.

Buna göre;

• İmar Planı içerisinde yapılan ifraz sonucu en çok 3 parsel oluşuyorsa;

1. 0-3.000 m² arasındaki parsellerde yapılan ifraz için ücret 1.890,00 TL'dir.

2. 3.000-5.000 m² arasındaki parsellerde yapılan ifrazlarda her bin m² için 347,00 TL, 1.890,00 
TL'ye eklenecektir.

3. 5.000-10.000 m² arasındaki parsellerde yapılan ifrazlarda her bin m² için 310,00 TL, 
2.584,00 TL'ye eklenecektir. ( 2.584,00 TL 5.000 m²'ye kadar olan parsel için hesaplanan 
ücrettir. Yani; 1.890,00 TL + (2*347,00 TL) = 2.584,00 TL'dir.)

4. 1-10 hektar arasındaki parsellerde yapılan ifrazlarda her hektar için 609,00 TL, 4.134,00 
TL'ye eklenecektir. ( 4.134,00 TL 10.000 m²'ye kadar yani 1 hektara kadar olan parsel için 
hesaplanan ücrettir. Yani;  1.890,00 TL + (2*347,00 TL) + (5*310,00TL) = 4.134,00 TL'dir.)

5. 10 hektardan büyük parsellerde yapılan ifrazlarda her fazla hektar için 252,00 TL, 9.615,00 
TL'ye eklenecektir. ( 9.615,00 TL 10 hektara kadar olan parsel için hesaplanan ücrettir. Yani; 
1.890,00 TL + (2*347,00 TL) + (5*310,00TL) + (9*609,00 TL) =  9.615,00 TL'dir.)

NOT:İmar Planı içerisinde yapılan ifrazlarda 3'ten fazla parsel oluşuyor ise, İmar Planı 
Uygulamaları pozunda yer alan formül üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

• İmar Alanı dışında yer alan parsellerde yapılan ifraz söz konusu ise;

1. 0-2 hektar arasındaki parsellerde yapılan ifraz için ücret 1.785,00 TL'dir.

2. 2-10 hektar arasındaki parsellerde yapılan ifrazlarda her hektar için184,00 TL, 1.785,00 
TL'ye eklenecektir.



3. 10-50 hektar arasındaki parsellerde yapılan ifrazlarda her hektar için 126,00 TL, 3.257,00 
TL'ye eklenecektir.( 3.257,00 TL 10 hektara kadar olan parsel için hesaplanan ücrettir. Yani; 
1.785,00 TL + (8*184,00)TL =  3.257,00 TL'dir.)

4. 50 hektardan büyük parsellerde yapılan ifrazlarda her fazla hektar için 63,00 TL, 8.297,00 
TL'ye eklenecektir.( 8.297,00 TL 10 hektara kadar olan parsel için hesaplanan ücrettir. Yani; 
1.785,00 TL + (8*184,00)TL + (40*126,00)TL =  8.297,00 TL'dir.)

İmar Alanı dışında yer alan parsellerde yapılan ifraz sonucu oluşan parsel sayısı 2'den çok ise, fazla 
her parsel için 368,00 TL eklenir.

NOT: Yola terk işlemi de bir ifraz işlemidir.Dolayısıyla ifraz sonucu oluşan parsel sayısı iki ise 
ve yola terk söz konusuysa, ifraz sonucu 3 parselin oluştuğu varsayılır.

Örnek Hesaplamalar

Örnek 2-1: 2.500 m²'lik bir alan söz konusuysa;

• 0 m² – 3.000 m² arası alanlar için sabit ücret 1.890,00 TL idi.Bu durumda;

Çözüm:
1.890,00 TL ( 2.500 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 2-1

Örnek 2-2: 4.250 m²'lik bir alan söz konusuysa;

• 0 m² – 3.000 m² arası alanlar için sabit ücret 1.890,00 TL
• 3.000 m² - 5.000 m²'ye kadar her 1.000 m² için 347,00 TL eklenecek idi.Bu durumda;

Çözüm: 0 m² – 3.000 m² arası alan için: 1.890,00 TL

4.250 m² – 3.000 m² = 1.250 m²
1.250 m² / 1.000 m² = 1,25 birim
1.25 * 347,00 TL = 433,75 TL (3.000 m²-4.250 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.890,00 TL + 433,75 TL = 2.323,75 TL (4.250 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 2-2

Örnek 2-3: 8.500 m²'lik bir alan söz konusuysa;

• 0 m² – 3.000 m² arası alanlar için sabit ücret 1.890,00 TL
• 3.000 m² - 5.000 m²'ye kadar her 1.000 m² için 347,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m² (1 hektar)'ye kadar her 1.000 m² için 310,00 TL eklenecek idi. Bu 

durumda;

Çözüm: 0 m² – 3.000 m² arası alan için: 1.890,00 TL

5.000 m² – 3.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 1.000 m² = 2 birim
2 * 347,00 TL = 694,00 TL (3.000 m²- 5.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

8.500 m² – 5.000 m² = 3.500 m²
3.500 m² / 1.000 m² = 3,5 birim
3,5 * 310,00 TL = 1085,00 TL (5.000 m²- 8.500 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.890,00 TL + 694,00 TL + 1085,00 TL = 3.669,00 TL (8.500 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 2-3



Örnek 2-4: 32.500 m²'lik bir alan söz konusuysa;

• 0 m² – 3.000 m² arası alanlar için sabit ücret 1.890,00 TL
• 3.000 m² - 5.000 m²'ye kadar her 1.000 m² için 347,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m² (1 hektar)'ye kadar her 1.000 m² için 310,00 TL
• 1 Ha – 10 Ha'a kadar her hektar için 609,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 m² – 3.000 m² arası alan için: 1.890,00 TL

5.000 m² – 3.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 1.000 m² = 2 birim
2 * 347,00 TL = 694,00 TL (3.000 m² – 5.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

10.000 m² – 5.000 m² = 5.000 m²
5.000 m² / 1.000 m² = 5 birim
5 * 310,00 TL = 1.550,00 TL (5.000 m² – 10.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

32.500 m² = 3,25 Ha
3,25 Ha – 1 Ha = 2,25 Ha
2,25 * 609,00 TL = 1.370,25 TL (10.000 m² – 32.500 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.890,00 TL + 694,00 TL + 1.550,00 TL + 1.370,25 TL = 5.504,25 TL (32.500 m²'lik alan için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 2- 4

Örnek 2-5: 132.500 m²'lik bir alan söz konusuysa;

• 0 m² – 3.000 m² arası alanlar için sabit ücret 1.890,00 TL
• 3.000 m² - 5.000 m²'ye kadar her 1.000 m² için 347,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m² (1 hektar)'ye kadar her 1.000 m² için 310,00 TL
• 1 Ha – 10 Ha'a kadar her hektar için 609,00 TL 
• 10 Ha'dan büyük alanlarda her hektar için 252,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 m² – 3.000 m² arası alan için: 1.890,00 TL



5.000 m² – 3.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 1.000 m² = 2 birim
2 * 347,00 TL = 694,00 TL (3.000 m²-5.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

10.000 m² – 5.000 m² = 5.000 m²
5.000 m² / 1.000 m² = 5 birim
5 * 310,00 TL = 1.550,00 TL (5.000 m²-10.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

10 Ha – 1 Ha = 9 Ha
9 Ha * 609,00 TL = 5.481,00 TL (10.000 m²-100.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

132.500 m² = 13,25 Ha
13,25 Ha – 10 Ha = 3,25 Ha
3,25 * 252,00 TL = 819,00 TL (100.000 m²-132.500 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.890,00 TL + 694,00 TL + 1.550,00 TL + 5.481,00 TL +  819,00 TL = 10.434,00 TL ( 132.500 
m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 2-5

Örnek 2-6: İmar Planı dışında 1,75 Ha'lık alan söz konusuysa;

• 0 Ha – 2 Ha arası alanlar için sabit ücret 1.785,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm:  1.785,00 TL (1,75 hektarlık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 2-6

Örnek 2-7: İmar Planı dışında 8,5 Ha'lık alan söz konusuysa;

• 0 Ha – 2 Ha arası alanlar için sabit ücret 1.785,00 TL
• 2 Ha – 10 Ha'a kadar her hektar için 184,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 Ha – 2 Ha arası alan için 1.785,00 TL

8,5 Ha – 2 Ha = 6,5 Ha
6,5 Ha * 184,00 TL = 1.196,00 TL (2 Ha-8,5 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.785,00 TL + 1.196,00 TL = 2.981,00 TL (8,5 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 2-7

Örnek 2-8: İmar Planı dışında 45 Ha'lık alan söz konusuysa;

• 0 Ha – 2 Ha arası alanlar için sabit ücret 1.785,00 TL
• 2 Ha – 10 Ha'a kadar her hektar için 184,00 TL
• 10 Ha – 50 Ha'a kadar her hektar için 126,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;



Çözüm: 0 Ha – 2 Ha arası alan için 1.785,00 TL

10 Ha – 2 Ha = 8 Ha
8 Ha * 184,00 TL = 1.472,00 TL (2 Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

45 Ha – 10 Ha = 35 Ha
35 Ha * 126,00 TL = 4.410,00 TL (10 Ha-45 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.785,00 TL + 1.472,00 TL + 4.410,00 TL = 7.667,00 TL (45 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 2-8
Örnek 2-9: İmar Planı dışında 75 Ha'lık alan söz konusuysa;

• 0 Ha – 2 Ha arası alanlar için sabit ücret 1.785,00 TL
• 2 Ha – 10 Ha'a kadar her hektar için 184,00 TL
• 10 Ha – 50 Ha'a kadar her hektar için 126,00 TL
• 50 Ha'dan büyük alanlarda her hektar için 63,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 Ha – 2 Ha arası alan için 1.785,00 TL

10 Ha – 2 Ha = 8 Ha
8 Ha * 184,00 TL = 1.472,00 TL (2 Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

50 Ha – 10 Ha = 40 Ha
40 Ha * 126,00 TL = 5.040,00 TL (10 Ha-50 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

75 Ha – 50 Ha = 25 Ha
25 Ha * 63,00 TL = 1.575,00 TL (50 Ha-75 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.785,00 TL + 1.472,00 TL + 5.040,00 TL + 1.575,00 TL = 9.872,00 TL (75 Ha'lık alan için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 2-9



3- BİRLEŞTİRME ( TEVHİD )

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda, İmar Planı içerisindeki oluşmuş imar adaları 
veya parsellerin birleştirilmesi ve İmar Alanı dışında yapılan birleştirilmesi işlemleri ayrı başlıklar 
altında değerlendirilmiştir.

Buna göre;

• İmar Planı içerisindeki oluşmuş imar adaları veya parsellerin birleştirilmesi söz 
konusu ise;

1. 2 parselin birleştirilmesi işlemi için ücret 499,00 TL'dir.

2. 2'den fazla parselin birleştirilmesi işlemi söz konusu ise fazla her parsel için 84,00 TL, 
499,00 TL'ye eklenecektir.

• İmar Alanı dışındaki parsellerin birleştirilmesi söz konusu ise;

1. 2 parselin birleştirilmesi işlemi için ücret 436,00 TL'dir.

2. 2'den fazla parselin birleştirilmesi işlemi söz konusu ise fazla her parsel için 53,00 TL, 
436,00 TL'ye eklenecektir.

Örnek Hesaplamalar

Örnek 3-1: İmar Planı içerisinde yer alan 2 parselin birleştirilmesi söz konusuysa;

• 2 parsele kadar birleştirmelerde sabit ücret 499,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 499,00 (2 parsellik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 3-1

Örnek 3-2: İmar Planı içerisinde yer alan 5 parselin birleştirilmesi söz konusuysa;

• 2 parsele kadar birleştirmelerde sabit ücret 499,00 TL 
• 2'den fazla parselin birleştirilmesinde her fazla parsel için 84,00 TL eklenecek idi. Bu 

durumda;
•

Çözüm: 0 – 2 parsele kadar 499,00 TL

5 parsel – 2 parsel = 3 parsel
3 * 84,00 TL = 252,00 TL (2-5 arasındaki parseller için hesaplanan ücret)

499,00 TL + 252,00 TL = 751,00 TL (5 parsellik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 3-2

Örnek 3-3: İmar Alanı dışında yer alan 2 parselin birleştirilmesi söz konusuysa;

• 2 parsele kadar birleştirmelerde sabit ücret 436,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 436,00 (2 parsellik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 3-3

Örnek 3-4: İmar Alanı dışında yer alan 5 parselin birleştirilmesi söz konusuysa;

• 2 parsele kadar birleştirmelerde sabit ücret 436,00 TL 
• 2'den fazla parselin birleştirilmesinde her fazla parsel için 53,00 TL eklenecek idi. Bu 

durumda;

Çözüm: 0 – 2 parsele kadar 436,00 TL

5 parsel – 2 parsel = 3 parsel
3 * 53,00 TL = 159,00 TL (2-5 arasındaki parseller için hesaplanan ücret)

436,00 TL + 159,00 TL = 595,00 TL (5 parsellik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 3-4



4- APLİKASYON ( PLANI ) BELGESİ

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda bir binanın taban alanına göre hesaplanacak 
ücrete dair bilgiler, aynı parsel içerisinde başka binalar söz konusu olduğunda ücrete dahil edecek 
değerlere ilişkin bilgiler ve parsel alanına göre hesaplanacak ücrete dair bilgiler ele alınmıştır.

Buna göre;

• Bir binanın taban alanına göre hesaplanacak ücret;

1. Bir bina için, taban alanı 0-99 m² arasında ise hesaplanacak ücret 378,00 TL'dir.

2. Bir bina için, taban alanı 100-130 m² arasında ise hesaplanacak ücret 483,00 TL'dir.

3. Bir bina için, taban alanı 131-250 m² arasında ise hesaplanacak ücret 651,00 TL'dir.

4. Bir bina için, taban alanı 251-1000 m² arasında ise ücret, 250 m²'den sonraki her 100m² için 
105,00 TL'nin 651,00 TL'ye eklenmesiyle hesaplanacaktır.

5. Bir bina için, taban alanı 1.000-2.000 m² arasında ise ücret,1.000 m²'den sonraki her 100m² 
için 68,00 TL'nin 1.438,50 TL'ye eklenmesiyle hesaplanacaktır. (1.438,50 TL, 1.000 m²'lik 
taban alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 651,00 TL + (7,5*105,00 TL) =  1.438,50 
TL'dir.)

6. Bir bina için, taban alanı 2.001-5.000 m² arasında ise ücret, 2.000 m²'den sonraki her 100m² 
için 32,00 TL'nin 2.118,50 TL'ye eklenmesiyle hesaplanacaktır. ( 2.118,50 TL, 2.000 m²'lik 
taban alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 651,00 TL + (7,5*105,00 TL) + (10*68,00) TL 
=  2.118,50 TL'dir.)

7. Bir bina için, taban alanı 5.001 m² ve daha fazla ise ücret, 5.000 m²'den sonraki her 100m² 
için 7,00 TL'nin 3.078,50 TL'ye eklenmesiyle hesaplanacaktır. ( 3.078,50 TL, 5.000 m²'lik 
taban alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 651,00 TL + (7,5*105,00 TL) + (10*68,00) TL 
+ (30*32,00) TL =  3.078,50 TL'dir.)

• Aynı parselde birden fazla bina var ise, bina sayısına göre aşağıdaki ücretler bina 
taban alanına göre hesaplanan ücrete dahil edilmelidir.



1. Aynı parselde 2-10 arasında bina mevcut ise her bina için 184,00 TL bina taban alanına göre 
hesaplanan ücrete eklenmelidir.

2. Aynı parselde 11-20 arasında bina mevcut ise ücret, 10 binadan her bina için 126,00 TL'nin, 
1.656,00 TL ve bina taban alanına göre hesaplanan ücretin toplamına eklenmesi ile 
hesaplanacaktır. ( 1.656,00 TL, aynı parselde yer alan toplamda 10 bina için hesaplanan 
ücrettir. Yani; 9*184,00 TL = 1.656,00 TL'dir. Burada bina sayısının 9 alınmasının sebebi, 
taban alanı hesaplanan ilk binanın dahil edilmemesidir.)

3. Aynı parselde 21-30 arasında bina mevcut ise ücret, 20 binadan sonraki her bina için 89,00 
TL'nin, 2.916,00 TL ve bina taban alanına göre hesaplanan ücretin toplamına eklenmesi ile 
hesaplanacaktır. ( 2.916,00 TL, aynı parselde yer alan toplamda 20 bina için hesaplanan 
ücrettir. Yani; (9*184,00) TL + (10*126,00) TL = 2.916,00 TL'dir.)

4. Aynı parselde 31 ve daha fazla bina mevcut ise ücret, 30 binadan sonraki her bina için 68,00 
TL'nin, 3.806,00 TL ve bina taban alanına göre hesaplanan ücretin toplamına eklenmesi ile 
hesaplanacaktır. ( 3.806,00 TL, aynı parselde yer alan toplamda 30 bina için hesaplanan 
ücrettir. Yani; (9*184,00) TL + (10*126,00) TL + (10*89,00) TL = 3.806,00 TL'dir.)

• Mimari Proje öncesi parselde yapılacak her türlü yatay ve düşey ölçümler için ücretin 
parsel alanına göre hesabında izlenecek yol şu şekildedir;

1. Parsel alanı 0-500 m² arasında ise ücret 378,00 TL'dir.

2. Parsel alanı 500-1.000 m² arasında ise ücret, 500 m²'den sonraki her 100 m² için 50,00 
TL'nin 378,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır.

3. Parsel alanı 1.000-2.000 m² arasında ise ücret, 1.000 m²'den sonraki her 100 m² için 28,00 
TL'nin 628,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. (628,00 TL, 1.000 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanacak ücrettir. Yani; 378,00 TL + (5*50,00)TL = 628,00 TL'dir.)

4. Parsel alanı 2.000-5.000 m² arasında ise ücret, 2.000 m²'den sonraki her 100 m² için 18,00 
TL'nin 908,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. (908,00 TL, 2.000 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanacak ücrettir. Yani; 378,00 TL + (5*50,00)TL + (10*28,00) TL = 908,00 TL'dir.)

5. Parsel alanı 5.000-10.000 m² arasında ise ücret, 5.000 m²'den sonraki her 100 m² için 6,00 
TL'nin 1.448,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 1.448,00 TL, 5.000 m²'lik parsel alanı 
için hesaplanacak ücrettir. Yani; 378,00 TL + (5*50,00)TL + (10*28,00) TL + (30*18,00) TL 
= 1.448,00 TL'dir.)

6. Parsel alanı 10.000 m² (1 hektar)'den büyük ise ücret, 10.000 m²'den sonraki her 1.000 m² 
için 7,00 TL'nin 1.748,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 1.748,00 TL, 10.000 m²'lik 
parsel alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 378,00 TL + (5*50,00)TL + (10*28,00) TL + 
(30*18,00)TL + (50*6,00)TL = 1.748,00 TL'dir.)

Örnek Hesaplamalar

Örnek 4-1: Taban alanı 75 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 0 m² – 99 m² arasında ise: 378,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm:  378,00 TL (75 m² taban alanlı bina için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 4-1

Örnek 4-2: Taban alanı 120 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 100 m² – 130 m² arasında ise: 483,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm:  483,00 TL (120 m² taban alanlı bina için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-2

Örnek 4-3: Taban alanı 200 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm:  651,00 TL (250 m² taban alanlı bina için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 4-3

Örnek 4-4: Taban alanı 700 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 131 m² – 250 m² için 651,00 TL

251 m² – 700 m² için
700 m² – 250 m² = 450 m² 
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 105,00 TL = 472,50 TL (250 m²-700 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 472,50 TL = 1.123,50 TL (700 m² taban alanlı bina için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4- 4



Örnek 4-5: Taban alanı 1.500 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m² arasında her 100 m² için: 68,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 131 m² – 250 m² için 651,00 TL

251 m² – 1.000 m² için
1.000 m² – 250 m² = 750 m² 
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 105,00 TL = 787,50 TL (250 m²-1.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

1.000 m² – 1.500 m² için
1.500 m² – 1.000 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 68,00 TL = 340,00 TL (1.000 m²-1.500 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 787,50 TL + 340,00 TL = 1.778,50 TL (1.500 m² taban alanlı bina için hesaplanan 
"Toplam Fiyat")

Örnek 4-5

Örnek 4-6: Taban alanı 3.500 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m² arasında her 100 m² için: 68,00 TL 
• 2..000 m² – 5.000 m² arasında her 100 m² için: 32,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 131 m² – 250 m² için 651,00 TL

251 m² – 1.000 m² için
1.000 m² – 250 m² = 750 m² 
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 105,00 TL = 787,50 TL (250 m²-1.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)



1.000 m² – 2.000 m² için
2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 68,00 TL = 680,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

2.000 m² – 5.000 m² için
3.500 m² – 2.000 m² = 1.500 m²
1.500 m² / 100 m² = 15 birim
15 * 32,00 TL = 480,00 TL (2.000 m²-3.500 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 787,50 TL + 680,00 TL + 480,00 TL = 2.598,50 TL (3.500 m² taban alanlı bina için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-6

Örnek 4-7: Taban alanı 8.000 m² olan tek bir bina söz konusuysa;

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m² arasında her 100 m² için: 68,00 TL 
• 2..000 m² – 5.000 m² arasında her 100 m² için: 32,00 TL
• 5.000 m²'den sonraki her 100 m² için: 7,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 131 m² – 250 m² için 651,00 TL

251 m² – 1.000 m² için
1.000 m² – 250 m² = 750 m² 
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 105,00 TL = 787,50 TL (250 m²-1.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

1.000 m² – 2.000 m² için
2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 68,00 TL = 680,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret) 



2.000 m² – 5.000 m² için
5.000 m² – 2.000 m² = 3.000 m²
3.000 m² / 100 m² = 30 birim
30 * 32,00 TL = 960,00 TL (2.000 m²-5.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

5.000 m²'den sonraki alan için
8.000 m² – 5.000 m² = 3.000 m²
3.000 m² / 100 m² = 30 birim
30 * 7,00 TL = 210,00 TL (5.000 m²-8.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 787,50 TL + 680,00 TL + 960,00 TL + 210,00 TL = 3.288,50 TL (8.000 m² taban alanlı 
bina için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-7

Örnek 4-8: Örnek 4-4'te ele alınan 700 m² taban alanlı bina ile aynı parselde yer alan 4 adet 
bina daha söz konusuysa; (toplamda 5 bina)

• 700 m² için toplam fiyat 1.123,50 TL idi.
• 2 – 10 binada her bina için: 184,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;
•

Çözüm: 4 bina * 184,00 TL = 736,00 TL (Aynı parselde yer alan diğer 4 bina için hesaplanan ücret)

1.123,50 TL + 736,00 TL = 1.859,50 TL Toplam Fiyat



Örnek 4-8
Örnek 4-9: Örnek 4-5'te ele alınan 1.500 m² taban alanlı bina ile aynı parselde yer alan 11 
adet bina daha söz konusuysa; (toplamda 12 bina)

• 1.500 m² için toplam fiyat 1.778,50 TL idi.
• 2 – 10 binada her bina için: 184,00 TL
• 11 – 20 binada her bina için: 126,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 2 – 10 bina 184,00 TL ise
9 bina * 184,00 TL =1.656,00 TL (Aynı parselde yer alan 2-10 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

11 – 20 bina 126,00 TL ise
2 bina * 126,00 TL = 252,00 TL (Aynı parselde yer alan 11-12 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

1.778,50 TL + 1.656,00 TL + 252,00 TL = 3.686,50 TL Toplam Fiyat

Örnek 4-9

Örnek 4-10: Örnek 4-6'te ele alınan 3.500 m² taban alanlı bina ile aynı parselde yer alan 25 
adet bina daha söz konusuysa; (toplamda 26 bina)



• 3.500 m² için toplam fiyat 2.598,50 TL idi.
• 2 – 10 binada her bina için: 184,00 TL
• 11 – 20 binada her bina için: 126,00 TL
• 21 – 30 binada her bina için: 89,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 2 – 10 bina 184,00 TL ise
9 bina * 184,00 TL =1.656,00 TL (Aynı parselde yer alan 2-10 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

11 – 20 bina 126,00 TL ise
10 bina * 126,00 TL = 1.260,00 TL (Aynı parselde yer alan 11-20 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

21 – 30 bina 89,00 TL ise
6 bina * 89,00 TL = 534,00 TL (Aynı parselde yer alan 21-26 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

2.598,50 TL + 1.656,00 TL + 1.260,00 TL +  534,00 TL = 6.048,50 TL Toplam Fiyat

Örnek 4-10

Örnek 4-11: Örnek 4-7'te ele alınan 8.000 m² taban alanlı bina ile aynı parselde yer alan 40 
adet bina daha söz konusuysa; (toplamda 41 bina)

• 8.000 m² için toplam fiyat 3.288,50 TL idi.
• 2 – 10 binada her bina için: 184,00 TL
• 11 – 20 binada her bina için: 126,00 TL
• 21 – 30 binada her bina için: 89,00 TL
• 30 bina ve sonrası her bina için: 68,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 2 – 10 bina 184,00 TL ise
9 bina * 184,00 TL =1.656,00 TL

11 – 20 bina 126,00 TL ise
10 bina * 126,00 TL = 1.260,00 TL (Aynı parselde yer alan 2-10 arasındaki binalar için hesaplanan 



ücret)

21 – 30 bina 89,00 TL ise
10 bina * 89,00 TL = 890,00 TL (Aynı parselde yer alan 21-30 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

30 bina ve sonrası 68,00 TL ise
11 bina * 68,00 TL = 748,00 TL (Aynı parselde yer alan 30-41 arasındaki binalar için hesaplanan 
ücret)

3.288,50 TL + 1.656,00 TL + 1.260,00 TL + 890,00 TL + 748,00 TL = 7.842, 50 TL Toplam Fiyat 

Örnek 4-11

NOT: Aplikasyon Planı Belgesi ile ilgili hesaplamalarda, taban alanları birbirinden farklı 
binalar söz konusuysa, taban alanı büyük olan bina üzerinden hesaplama yapılacaktır.

NOT: Arazi üzerindeki yapısal özellik taşıyan her şey bina olarak kabul edilecek ve ona göre 
hesaplama yapılacaktır. Örneğin bir arazi üzerinde 4 adet bina ve 1 adet kapalı otopark 
bulunuyor ise, kapalı otoparkta yapısal özellik taşıdığından 5 bina üzerinden hesaplama 
yapılacaktır.

Parsel Alanı ( Mimari Proje öncesi parselde yapılacak her türlü yatay düşey ölçümler için);

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL'dir
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m²'ye kadar her 100 m² için 28,00 TL
• 2.000 m² – 5.000 m²'ye kadar her 100 m² için 18,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m²'ye kadar her 100 m² için 6,00 TL
• 1 Ha (10.000 m²)'dan büyük alanlar için her 1.000 m² için 7,00 TL eklenir.

- Aplikasyon Belgesi düzenlenmesinde imar planı içinde olupta taban alanı katsayısı (TAKS) %5'i 
aşmayan ve bir parselde maksimum 250 m² inşaat alanı (KAKS) olan parsellerde 0,50 çarpan 
katsayısı kullanılır. İmar Planı dışındaki alanlarda da aynı hüküm geçerlidir.

NOT: Bu bölümde tanımlanan hizmetlerin kontrollüğünün yapılması durumunda hesaplanan 
bedelin %30'u denetim bedelidir.



NOT: Hesaplar Parsel Alanı üzerindedir.

Örnek 4-12: 400 m²'lik bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 400 m²'lik parsel için 378,00 TL (400 m²'lik parsel alanı için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-12

Örnek 4-13: 750 m²'lik bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'ye kadar 378,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

750 m² - 500 m² = 250 m²
250 m² / 100 m² = 2,5 birim
2,5 * 50,00 TL = 125,00 TL (500 m²-750 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

378,00 TL + 125,00 TL = 503,00 TL (750 m²'lik parsel alanı için hesaplanan "Toplam Fiyat") 



Örnek 4-13
Örnek 4-14: 1.500 m²'lik bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m²'ye kadar her 100 m² için 28,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'ye kadar 378,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

1.000 m² - 500 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 50,00 TL = 250,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

1.500 m² – 1.000 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 28,00 TL = 140,00 TL (1.000 m²-1.500 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

378,00 TL + 250,00 TL + 140,00 TL = 768,00 TL (1.500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan 
"Toplam Fiyat")

Örnek 4-14



Örnek 4-15: 4.000 m²'lik bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m²'ye kadar her 100 m² için 28,00 TL
• 2.000 m² – 5.000 m²'ye kadar her 100 m² için 18,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'ye kadar 378,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

1.000 m² - 500 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 50,00 TL = 250,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 28,00 TL = 280,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

4.000 m² – 2.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 100 m² = 20 birim
20 * 18,00 TL = 360,00 TL (2.000 m²-4.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

378,00 TL + 250,00 TL + 280,00 TL + 360,00 TL = 1.268,00 TL (4.000 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-15

Örnek 4-16: 7.000 m²'lik bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m²'ye kadar her 100 m² için 28,00 TL
• 2.000 m² – 5.000 m²'ye kadar her 100 m² için 18,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m²'ye kadar her 100 m² için 6,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'ye kadar 378,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)



1.000 m² - 500 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 50,00 TL = 250,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 28,00 TL = 280,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

5.000 m² – 2.000 m² = 3.000 m²
3.000 m² / 100 m² = 30 birim
30 * 18,00 TL = 540,00 TL (2.000 m²-5.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

7.000 m² – 5.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 100 m² = 20 birim
20 * 6,00 TL = 120,00 TL (5.000 m²-7.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

378,00 TL + 250,00 TL + 280,00 TL + 540,00 TL + 120,00 TL = 1.568,00 TL (7.000 m²'lik parsel 
alanı için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-16

Örnek 4-17: 5 Ha'lık bir parsel alanı söz konusuysa;

• 0 m² -  500 m² arası parsel alanı için sabit fiyat 378,00 TL
• 500 m² – 1.000 m²'ye kadar her 100 m² için 50,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m²'ye kadar her 100 m² için 28,00 TL
• 2.000 m² – 5.000 m²'ye kadar her 100 m² için 18,00 TL
• 5.000 m² – 10.000 m²'ye kadar her 100 m² için 6,00 TL
• 1 Ha (10.000 m²)'dan büyük alanlar için her 1.000 m² için 7,00 TL eklenecek idi. Bu 

durumda;

Çözüm: 500 m²'ye kadar 378,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

1.000 m² - 500 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 50,00 TL = 250,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)



2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 28,00 TL = 280,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

5.000 m² – 2.000 m² = 3.000 m²
3.000 m² / 100 m² = 30 birim
30 * 18,00 TL = 540,00 TL (2.000 m²-5.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

10.000 m² – 5.000 m² = 5.000 m²
5.000 m² / 100 m² = 50 birim
50 * 6,00 TL = 300,00 TL (5.000 m²-10.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

5 Ha – 1 Ha = 4 Ha
4 Ha = 40.000 m²
40.000 m² / 1.000 m² = 40 birim
40 * 7,00 TL = 280,00 TL (1 Ha-5 Ha arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

378,00 TL + 250,00 TL + 280,00 TL + 540,00 TL + 300,00 TL + 280,00 TL = 2.028,00 TL (5 Ha'lık 
parsel alanı için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 4-17



5- FENNİ MESULİYET – TUS

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda bir yapının inşaat alanına göre ücret 
hesaplamada izlenecek yol, aynı parselde birden fazla bina söz konusu olduğunda ücret 
hesaplamada izlenecek yol, TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise kat ve bodrum katlar için ücret 
hesaplamada izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• Bir yapı için inşaat alanına göre ücret hesaplamada izlenecek yol şu şekildedir;

1. 0-100 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret 394,00 TL'dir.

2. 101-200 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret 536,00 TL'dir.

3. 201-300 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret 646,00 TL'dir.

4. 301-750 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret, 300 m²'den sonraki her 100 m² için 68,00 
TL'nin, 646,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır.

5. 751-1.500 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret, 750 m²'den sonraki her 100 m² için 
47,00 TL'nin, 952,00 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 952,00 TL 750 m²'lik inşaat 
alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 646,00 TL + (4,5*68,00) TL = 952,00 TL'dir.)

6. 1.501-3.000 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret, 1.500 m²'den sonraki her 100 m² için 
26,00 TL'nin, 1.304,50 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 1.304,50 TL 1.500 m²'lik 
inşaat alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 646,00 TL + (4,5*68,00) TL + (7,5*47,00) TL = 
1.304,50 TL'dir.)

7. 3.001-5.000 m² inşaat alanına sahip bir yapı için ücret, 3.000 m²'den sonraki her 100 m² için 
14,00 TL'nin, 1.694,50 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 1.694,50 TL 3.000 m²'lik 
inşaat alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 646,00 TL + (4,5*68,00) TL + (7,5*47,00) TL + 
(15*26,00) TL = 1.694,50 TL'dir.)

8. 5.001 m² ve daha büyük inşaat alanına sahip bir yapı için ücret, 5.000 m²'den sonraki her 
100 m² için 9,00 TL'nin, 1.974,50 TL'ye eklenmesi ile hesaplanacaktır. ( 1.974,50 TL 5.000 
m²'lik inşaat alanı için hesaplanacak ücrettir. Yani; 646,00 TL + (4,5*68,00) TL + 
(7,5*47,00) TL + (15*26,00) TL + (20*14,00) TL =  1.974,50 TL'dir.)



• Aynı parselde birden fazla bina var ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu şekildedir;

1. Aynı parselde 2-10 arasında bina söz konusu ise, bu binalar için hesaplanacak ücret, her bina 
için ilk binanın inşaat alanına göre hesaplanan ücretin %10 indirimli miktarıdır.

2. Aynı parselde 11-20 arasında bina söz konusu ise, bu binalar için hesaplanacak ücret, her 
bina için ilk binanın inşaat alanına göre hesaplanan ücretin %15 indirimli miktarıdır.

3. Aynı parselde 21-30 arasında bina söz konusu ise, bu binalar için hesaplanacak ücret, her 
bina için ilk binanın inşaat alanına göre hesaplanan ücretin %20 indirimli miktarıdır.

4. Aynı parselde 31 ve daha fazla bina söz konusu ise, bu binalar için hesaplanacak ücret, her 
bina için ilk binanın inşaat alanına göre hesaplanan ücretin %25 indirimli miktarıdır.

• Eğer TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu 
şekildedir;

1. Eğer TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise 5 kata kadar ücret 194,00 TL'dir.

2. Eğer TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise 5 kattan sonraki katlar için ücret, 5. kattan sonraki 
her kat için 53,00 TL'nin 194,00 TL'ye eklenmesiyle hesaplanacaktır.

3. Bodrum katlı binalar söz konusu ise; 1. bodrum kat için hesaplanacak ücret, inşaat taban 
alanına göre bulunacak aplikasyon ücretinin yarısı kadardır.

4. Bodrum katlı binalar söz konusu ise; 1. bodrum katından sonraki her bodrum kat için 
hesaplanacak ücret, inşaat taban alanına göre bulunacak aplikasyon ücretinin dörtte biri 
kadardır.

Bu bölümde tanımlanan hizmetlerin kontrollüğünün yapılması durumunda hesaplanan 
bedelin %30'u denetim bedelidir.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 5-1: 75 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 0 m² – 100 m² arasında ise sabit ücret: 394,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 394,00 TL ( 75 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")



Örnek 5-1

Örnek 5-2: 150 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 101 m² – 200 m² arasında ise sabit ücret: 536,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 536,00 TL ( 150 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")

Örnek 5-2

Örnek 5-3: 270 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 646,00 TL (270 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")



Örnek 5-3

Örnek 5-4: 575 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 300 m²'ye kadar 646,00 TL ( 300 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

575 m² - 300 m² = 275 m²
275 m² / 100 m² = 2,75 birim
2,75 * 68 TL = 187,00 TL ( 300 m²-575 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL + 187,00 TL = 833,00 TL ( 575 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")

Örnek 5-4

Örnek 5-5: 1.200 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL



• 751 m² – 1500 m² arasında ise her 100 m² için 47,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 300 m²'ye kadar 646,00 TL ( 300 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

750 m² - 300 m² = 450 m²
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 68 TL = 306,00 TL ( 300 m²-750 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

1.200 m² - 750 m² = 450 m²
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 47,00 TL = 211,5 TL ( 750 m²-1.200 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL + 306,00 TL + 211,5 TL = 1.163,50 TL ( 1.200 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan 
"Toplam TUS Fiyatı")

Örnek 5-5

Örnek 5-6: 2.500 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL
• 751 m² – 1500 m² arasında ise her 100 m² için 47,00 TL
• 1501 m² – 3000 m² arasında ise her 100 m² için 26,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 300 m²'ye kadar 646,00 TL ( 300 m²lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

750 m² - 300 m² = 450 m²
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 68 TL = 306,00 TL ( 300 m²-750 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

1.500 m² - 750 m² = 750 m²
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 47,00 TL = 352,50 TL ( 750 m²-1.500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

2.500 m² - 1500 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim



10 * 26,00 TL = 260,00 TL ( 1.500 m²-2.500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL + 306,00 TL + 352,50 TL +  260,00 TL = 1.564,50 TL ( 2.500 m²'lik inşaat alanı için 
hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")

Örnek 5-6

Örnek 5-7: 4.000 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL
• 751 m² – 1500 m² arasında ise her 100 m² için 47,00 TL
• 1501 m² – 3000 m² arasında ise her 100 m² için 26,00 TL
• 3001 m² – 5000 m² arasında ise her 100 m² için 14,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 300 m²'ye kadar 646,00 TL ( 300 m²lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

750 m² - 300 m² = 450 m²
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 68 TL = 306,00 TL ( 300 m²-750 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

1.500 m² - 750 m² = 750 m²
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 47,00 TL = 352,50 TL ( 750 m²-1.500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

3.000 m² - 1500 m² = 1.500 m²
1.500 m² / 100 m² = 15 birim
15 * 26,00 TL = 390,00 TL ( 1.500 m²-3.000 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

4.000 m² – 3.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 14,00 TL = 140,00 TL ( 3.000 m²-4.000 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL + 306,00 TL + 352,50 TL + 390,00 TL + 140,00 TL = 1.834,50 TL (4.000 m²'lik inşaat 
alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")



Örnek 5-7

Örnek 5-8: 7.500 m²'lik inşaat alanı söz konusuysa;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL
• 751 m² – 1500 m² arasında ise her 100 m² için 47,00 TL
• 1501 m² – 3000 m² arasında ise her 100 m² için 26,00 TL
• 3001 m² – 5000 m² arasında ise her 100 m² için 14,00 TL
• 5000 m²'den sonraki alanlarda ise her 100 m² için 9,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 300 m²'ye kadar 646,00 TL ( 300 m²lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

750 m² - 300 m² = 450 m²
450 m² / 100 m² = 4,5 birim
4,5 * 68 TL = 306,00 TL ( 300 m²-750 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

1.500 m² - 750 m² = 750 m²
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 47,00 TL = 352,50 TL ( 750 m²-1.500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

3.000 m² - 1500 m² = 1.500 m²
1.500 m² / 100 m² = 15 birim
15 * 26,00 TL = 390,00 TL ( 1.500 m²-3.000 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

5.000 m² – 3.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 100 m² = 20 birim
20 * 14,00 TL = 280,00 TL ( 3.000 m²-5.000 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

7.500 m² – 5.000 m² = 2.500 m²
2.500 m² / 100 m² = 25 birim
25 * 9,00 TL = 225,00 TL ( 5.000 m²-7.500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL + 306,00 TL + 352,50 TL + 390,00 TL + 280,00 TL + 225,00 TL = 2.199,50 TL (7.500 
m²'lik inşaat alanı için hesaplanan "Toplam TUS Fiyatı")



Örnek 5-8

Örnek 5-9: Örnek 5-7'de verilen 4.000 m²'lik inşaat alanı ile aynı parselde yer alan 2 bina 
daha söz konusuysa; (toplamda 3 bina)

− 2-10 binada her bina için %10 indirim uygulanacak idi.
− 4.000 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı 1.834,50 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: Toplamda 3 bina

2 - 10 bina için TUS değeri: 
1.834,50 TL'nin %10 indirimli hali = 1.651,05 TL
1.651,05 TL * 2 = 3.302,10 TL (Aynı parseldeki diğer 2 bina için hesaplanan TUS ücreti)

1.834,50 TL + 3.302,10 TL = 5.136,60 TL Toplam Fiyat

Örnek 5-9



Örnek 5-10: 300 m²'lik bir inşaat alanı ile aynı parselde yer alan 14 bina daha söz konusuysa; 
(toplamda 15 bina)

− 2-10 binada her bina için %10 indirim,
− 11-20 binada her bina için %15 indirim uygulanacak idi.
− 300 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı 646,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: Toplamda 15 bina

2 - 10 bina için TUS değeri: 
646,00 TL'nin %10 indirimli hali = 581,40 TL
581,40 TL * 9 = 5.232,60 TL (Aynı parseldeki 2-10 arasındaki binalar için hesaplanan TUS ücreti)

11 – 20 bina için TUS değeri:
646,00 TL'nin %15 indirimli hali = 549,10 TL
549,10 TL * 5 = 2.745,50 TL (Aynı parseldeki 10'dan sonraki 5 bina için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL  + 5.232,60 TL + 2.745,50 TL = 8.624,10 TL Toplam Fiyat

Örnek 5-10

Örnek 5-11: 300 m²'lik bir inşaat alanı ile aynı parselde yer alan 24 bina daha söz konusuysa; 
(toplamda 25 bina)

− 2-10 binada her bina için %10 indirim,
− 11-20 binada her bina için %15 indirim,
− 21-30 binada her bina için %20 uygulanacak idi.
− 300 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı 646,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: Toplamda 25 bina

2 - 10 bina için TUS değeri: 
646,00 TL'nin %10 indirimli hali = 581,40 TL
581,40 TL * 9 = 5.232,60 TL (Aynı parseldeki 2-10 arasındaki binalar için hesaplanan TUS ücreti)



11 – 20 bina için TUS değeri:
646,00 TL'nin %15 indirimli hali = 549,10 TL
549,10 TL * 10 = 5.491,00 TL (Aynı parseldeki 11-20 arasındaki binalar için hesaplanan TUS 
ücreti)

21 – 30 bina için TUS değeri:
646,00 TL'nin %20 indirimli hali = 516,80 TL
516,80 TL * 5 = 2.584,00 TL (Aynı parseldeki 20'den sonraki 5 bina için hesaplanan TUS ücreti)

646,00 TL  + 5.232,60 TL + 5.491,00 TL +  2.584,00 TL = 13.953,60 TL Toplam Fiyat

Örnek 5-11

Örnek 5-12: 250 m² inşaat alanında yapılacak TUS işlemi GABARİ'yi içeriyor ise ve 1 binada 
5 kat söz konusu ise;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL idi.
• TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise; 5 kata kadar 194,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 250 m²'lik inşaat alanının toplam TUS değeri 646,00 TL

Gabari Değeri; 5 kat için 194,00 TL 

646,00 TL + 194,00 TL = 840,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 5-12

Örnek 5-13: 500 m² inşaat alanında yapılacak TUS işlemi GABARİ'yi içeriyor ise ve 1 binada 
8 kat söz konusu ise;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL eklenecek idi.
• TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise; 5 kata kadar 194,00 TL
• 5 kattan sonra her kat için 53,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı:

201 m² – 300 m² 646,00 TL (300 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

500 m² – 300 m² = 200 m²
200 m² /100 m² = 2 birim
2 * 68,00 TL =136,00 TL (300 m²-500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

136,00 TL + 646,00 TL = 782,00 TL ( 500 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

Gabari Değeri; 5 kat için 194,00 TL 

8 kat – 5 kat = 3 kat
3 kat * 53,00 TL = 159,00 TL (5-8 arasındaki katlar için Gabari Değeri)

782,00 TL + 194,00 TL + 159,00 TL = 1.135,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 5-13

Örnek 5-14: 500 m² inşaat alanında yapılacak TUS işlemi GABARİ'yi içeriyor ise ve 1 binada 
8 kat, 1 bodrum kat söz konusu ise;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL eklenecek idi.
• TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise; 5 kata kadar 194,00 TL
• 5 kattan sonra her kat için 53,00 TL eklenecek idi.
• Bodrumlu binalarda, 1 kat bodrum için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin 

yarısı fiyata eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı:

201 m² – 300 m² 646,00 TL (300 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

500 m² – 300 m² = 200 m²
200 m² /100 m² = 2 birim
2 * 68,00 TL =136,00 TL (300 m²-500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

136,00 TL + 646,00 TL = 782,00 TL ( 500 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

Gabari Değeri; 5 kat için 194,00 TL 

8 kat – 5 kat = 3 kat
3 kat * 53,00 TL = 159,00 TL (5-8 arasındaki katlar için Gabari Değeri)

TUS hizmetinde 1. bodrum kat için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı 
alınacaktır. Bu durumda;

IV. Aplikasyon (Planı) Belgesi Pozundan;

500 m² taban alanının aplikasyon bedeli:

• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;



250 m² taban alanı için hesaplanan ücret: 651,00 TL

500 m² – 250 m² = 250 m²
250 m² / 100 m² = 2,5 birim
2,5 * 105,00 TL = 262,50 TL (250 m²-500 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 262,50 TL = 913,50 TL (500 m² taban alanı için hesaplanan Toplam Aplikasyon 
Ücreti)

1. bodrum kat bedeli hesabında taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı alınacağı 
için;

913,50 TL / 2 = 456,75 TL (Binanın 1. bodrum kat bedeli için hesaplanan ücret)

782,00 TL + 194,00 TL + 159,00 TL + 456,75 TL = 1.591,75 TL Toplam Fiyat

Örnek 5-14

Örnek 5-15: 500 m² inşaat alanında yapılacak TUS işlemi GABARİ'yi içeriyor ise ve 1 binada 
8 kat, 3 bodrum kat söz konusu ise;

• 201 m² – 300 m² arasında ise sabit ücret: 646,00 TL
• 301 m² – 750 m² arasında ise her 100 m² için 68,00 TL eklenecek idi.
• TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise; 5 kata kadar 194,00 TL
• 5 kattan sonra her kat için 53,00 TL eklenecek idi.
• Bodrumlu binalarda, 1 kat bodrum için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin 

yarısı,
• 2. bodrumdan itibaren, her bodrum kat için taban alanı fiyatının %25'i fiyata eklenecek idi. 

Bu durumda;

Çözüm: 500 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı:

201 m² – 300 m² 646,00 TL (300 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

500 m² – 300 m² = 200 m²



200 m² /100 m² = 2 birim
2 * 68,00 TL =136,00 TL (300 m²-500 m² arasındaki inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

136,00 TL + 646,00 TL = 782,00 TL (500 m²'lik inşaat alanı için hesaplanan TUS ücreti)

Gabari Değeri; 5 kat için 194,00 TL 

8 kat – 5 kat = 3 kat
3 kat * 53,00 TL = 159,00 TL (5-8 arasındaki katlar için Gabari Değeri)

TUS hizmetinde 1.bodrum kat için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı 
alınacaktır. Bu durumda;

IV. Aplikasyon (Planı) Belgesi Pozundan;

500 m² taban alanının aplikasyon bedeli:
• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

250 m² taban alanı için hesaplanan ücret: 651,00 TL

500 m² – 250 m² = 250 m²
250 m² / 100 m² = 2,5 birim
2,5 * 105,00 TL = 262,50 TL (250 m²-500 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 262,50 TL = 913,50 TL (500 m² taban alanı için hesaplanan Toplam Aplikasyon 
Ücreti)

1. bodrum kat bedeli hesabında taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı alınacağı 
için;

913,50 TL / 2 = 456,75 TL (Binanın 1. bodrum kat bedeli için hesaplanan ücret)

1. bodrum katından sonraki diğer 2. ve 3. bodrum katlar için bedel hesabında taban alanına göre 
çıkacak aplikasyon bedelinin dörtte biri alınacağı için;

913,50 TL / 4 = 228,375 TL (Binanın 1. bodrum katından sonraki diğer 2. ve 3. bodrum katları 
bedelinin hesabında kullanılacak hesaplanan ücret)

2 * 228,375 TL = 456,75 TL (Binanın 1. bodrum katından sonraki diğer 2. ve 3. bodrum katları  için 
hesaplanan ücret)

782,00 TL + 194,00 TL + 159,00 TL + 456,75 TL + 456,75 TL = 2.048,50 Toplam Fiyat



Örnek 5-15

Örnek 5-16: Örnek 5-9'de verilen 4.000 m²'lik inşaat alanı ile aynı parselde yer alan 6 katlı, 2 
bodrum katlı, 2 bina daha söz konusuysa;

− 2-10 binada her bina için %10 indirim uygulanacak idi.
− 4.000 m²'lik inşaat alanının toplam fiyatı 1.834,50 TL idi. Bu durumda;
− TUS görevi GABARİ'yi içeriyor ise; 5 kata kadar 194,00 TL
− 5 kattan sonra her kat için 53,00 TL eklenecek idi.
− Bodrumlu binalarda, 1 kat bodrum için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin 

yarısı,
− 2. bodrumdan itibaren, her bodrum kat için taban alanı fiyatının %25'i fiyata eklenecek idi. 

Bu durumda;

Çözüm: Aynı parselde toplamda 3 bina

2 - 10 bina için TUS değeri: 
1.834,50 TL'nin %10 indirimli hali= 1.651,05 TL
1.651,05 TL * 2 = 3.302,10 TL (2-10 arasındaki binalar için hesaplanan TUS ücreti)

Gabari Değeri; 5 kata kadar 194,00 TL, 5. kattan sonra her kat için 53,00 TL eklenecek idi. Bu 
durumda bir parselde 6 katlı 3 ayrı bina için Gabari Değeri;

194,00 TL + 53,00 TL = 247,00 TL (bir bina için Gabari Değeri)

247,00 TL * 3 = 741,00 TL(3 bina için Gabari Değeri)

TUS hizmetinde 1. kat bodrum için taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı 
alınacaktır. Bu durumda;

IV Aplikasyon (Planı) Belgesi Pozundan:

4.000 m² için aplikasyon bedeli;



• Taban alanı 131 m² – 250 m² arasında ise: 651,00 TL
• 251 m² – 1.000 m² arasında her 100 m² için: 105,00 TL
• 1.000 m² – 2.000 m² arasında her 100 m² için: 68,00 TL
• 2.000 m² – 5.000 m² arasında her 100 m² için: 32,00 TL

250 m² taban alanı için hesaplanan ücret 651,00 TL

1.000 m² – 250 m² = 750 m²
750 m² / 100 m² = 7,5 birim
7,5 * 105,00 TL = 787,50 TL (250 m²-1.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

2.000 m² – 1.000 m² = 1.000 m²
1.000 m² / 100 m² = 10 birim
10 * 68,00 TL = 680,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

4.000 m² – 2.000 m² = 2.000 m²
2.000 m² / 100 m² = 20 birim
20 * 32,00 TL = 640,00 TL (2.000 m²-4.000 m² arasındaki taban alanı için hesaplanan ücret)

651,00 TL + 787,50 TL + 680,00 TL + 640,00 TL = 2.758,50 TL (4.000 m² taban alanı için 
hesaplanan Toplam Aplikasyon Ücreti)

1. bodrum kat bedeli hesabında taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin yarısı alınacağı için
 
2.758,50 TL / 2 = 1.379,25 TL (Binanın 1. bodrum kat bedeli için hesaplanan ücret)

3 bina * 1.379,25 TL = 4.137,75 TL (Bir parselde bulunan 3 ayrı binanın 1. Bodrum katları bedeli)

1. bodrum kattan sonraki 2. bodrum katı için bedel taban alanına göre çıkacak aplikasyon bedelinin 
dörtte biri alınacağı için;

2.758,50 TL / 4 = 689,625 TL (1. bodrum kattan sonraki bodrum katlar için hesaplamada 
kullanılacak ücret)

3 bina * 689,625 TL = 2.068,875 TL (Bir parselde bulunan 3 ayrı binanın 2. Bodrum katları bedeli)

1.834,50 TL + 3.302,10 TL + 741,00 TL + 4.137,75 TL + 2.068,875 TL = 12.084,225 TL Toplam 
Fiyat



Örnek 5-16



6- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT, V.B. HARİTALARI ( 1/1000)

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda benzinlik, kooperatif, fabrika, toplu konut 
gibi projelerin 1/1000'lik haritalarının yapımı söz konusu olduğunda, ücret hesaplamada izlenecek 
yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• 0-1 hektar arasında bir alan söz konusu olduğunda ücret 4.725,00 TL'dir.

• 1 hektardan büyük bir alan söz konusu ise ücret hesaplarken, fazla her hektar için 578,00 
TL, 4.725,00 TL'ye eklenmelidir.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 6-1: 5.000 m²'lik bir kooperatif alanının 1/1.000'lik haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alan için sabit ücret: 4.725,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 5.000 m² = 0,5 Ha

0,5 Ha'lık alana karşılık gelen değer: 4.725,00 TL ( 5.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 6-1



Örnek 6-2: 1 Ha'lık bir benzinlik alanının 1/1.000'lik haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alan için sabit ücret: 4.725,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'lık alana karşılık gelen değer: 4.725,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 6-2
Örnek 6-3: 25.000 m²'lik bir fabrika alanının 1/1.000'lik haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alan için sabit ücret: 4.725,00 TL 
• 1 Ha'dan büyük alanlarda her fazla Ha için 578,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 25.000 m² = 2,5 Ha
0 Ha – 1 Ha arası alan için değer: 4.725,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

2,5 Ha – 1 Ha = 1,5 Ha
1,5 * 578,00 TL = 867,00 TL (1 Ha- 2,5 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)
4.725,00 TL + 867,00 TL = 5.592,00 TL ( 25.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 6-3
Örnek 6-4: 4 Ha'lık bir toplu konut alanının 1/1.000'lik haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alan için sabit ücret: 4.725,00 TL 
• 1 Ha'dan büyük alanlarda her fazla Ha için 578,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;



Çözüm: 0 Ha – 1 Ha arası alan için değer: 4.725,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

4 Ha – 1 Ha = 3 Ha
3 * 578,00 TL = 1.734,00 TL (1 Ha-4 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

4.725,00 TL + 1.734,00 TL = 6.459,00 TL (4 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 6- 4

7- MADEN VE TAŞOCAĞI GİBİ İŞLETME SAHALARININ ÜRETİM HARİTALARI



Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda maden ve taşocağı gibi işletme sahalarının 
haritalarının yapımı projeleri söz konusu olduğunda, ruhsata esas halihazır harita ve işletme imalat 
haritalarının yapımında ücret hesaplamada izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• Ruhsata esas halihazır harita yapımı söz konusu ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu 
şekildedir;

1. Haritası yapılacak alan 0-1 hektar arasında ise ücret 4.305,00 TL'dir.

2. Haritası yapılacak alan 1 hektardan büyük ise ücret hesaplarken, fazla her hektar için 525,00 
TL, 4.305,00 TL'ye eklenecektir.

• İşletme imalat haritalarının yapımı söz konusu ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu 
şekildedir;

1. Haritası yapılacak alan 0-1 hektar arasında ise ücret 2.520,00 TL'dir.

2. Haritası yapılacak alan 1 hektardan büyük ise ücret hesaplarken, fazla her hektar için 525,00 
TL, 2.520,00 TL'ye eklenecektir.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 7-1: 4.500 m²'lik alanda ruhsata esas halihazır harita yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 4.305,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 4.500 m² = 0,45 Ha

0,45 Ha'lık alan için: 4.305,00 TL (4.500 m² için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 7-1

Örnek 7-2: 35.000 m²'lik alanda ruhsata esas halihazır harita yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 4.305,00 TL
• 1 Ha'dan fazla alanlarda, fazla her Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 35.000 m² = 3,5 Ha

0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 4.305,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

3,5 Ha – 1 Ha = 2,5 Ha
2,5 Ha * 525,00 TL = 1.312,50 TL ( 1 Ha-3,5 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

4.305,00 TL + 1.312,50 TL = 5.617,50 ( 35.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7-2

Örnek 7-3: 4 Ha'lık alanda ruhsata esas halihazır harita yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 4.305,00 TL
• 1 Ha'dan fazla alanlarda, fazla her Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 4.305,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)



4 Ha – 1 Ha = 3 Ha
3 Ha * 525,00 TL = 1.575,00 TL (1 Ha-4 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

4.305,00 TL + 1.575,00 TL = 5.880,00 TL (4 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7-3

Örnek 7-4: 8.000 m²'lik bir alanın işletme imalat haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 2.520,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 8.000 m² = 0,8 Ha 

0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 2.520,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

0,8 Ha'lık alan için  2.520,00 TL (8.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7- 4

Örnek 7-5: 58.000 m²'lik bir alanın işletme imalat haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 2.520,00 TL
• 1 Ha'dan fazla alanlarda, fazla her Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;



Çözüm: 58.000 m² = 5,8 Ha 

0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 2.520,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

5,8 Ha – 1 Ha = 4,8 Ha
4,8 Ha * 525,00 TL = 2.520,00 TL ( 1 Ha-5,8 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.520,00 TL + 2.520,00 TL = 5.040,00 TL (5,8 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7-5

Örnek 7-6: 1 Ha'lık bir alanın işletme imalat haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 2.520,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 2.520,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

1 Ha'lık alan için  2.520,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7-6

Örnek 7-7: 10 Ha'lık bir alanın işletme imalat haritasının yapımı söz konusuysa;



• 0 Ha – 1 Ha arası alanlar için sabit ücret: 2.520,00 TL
• 1 Ha'dan fazla alanlarda, fazla her Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 Ha – 1 Ha'lık alan için: 2.520,00 TL ( 1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

10 Ha – 1 Ha = 9 Ha
9 Ha * 525,00 TL = 4.725,00 TL ( 1 Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.520,00 TL + 4.725,00 TL = 7.245,00 TL (10 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 7-7



8- PLANKOTE, HARİTALAR VE KÜBAJ HESABI

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda bir alanın takeometrik totalstation ile alımı, 
karelajlı yüzey nivelmanın yapımı ve kübaj hesabının yapımı söz konusu olduğunda ücret 
hesaplamada izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• Takeometrik Totalstation ile alım söz konusu ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu 
şekildedir;

1. Takeometrik Totalstation ile alımı yapılacak alan, 1 hektara kadar büyüklükte bir alan ise 
ücret 2.730,00 TL'dir.

2. Takeometrik Totalstation ile alımı yapılacak alan 1 hektardan büyük ise ücret hesaplarken, 
fazla her hektar için 525,00 TL, 2.730,00 TL'ye eklenecektir.

• Bir alanın karelajlı yüzey nivelmanının yapımı söz konusu ise, ücret hesaplamada 
izlenecek yol şu şekildedir;

1. Karelajlı yüzey nivelmanın yapılacağı alan, 1 hektara kadar büyüklükte bir alan ise ücret 
4.463,00 TL'dir.

2. Karelajlı yüzey nivelmanın yapılacağı alan, 1 hektardan büyük ise ücret hesaplarken , fazla 
her hektar için 840,00 TL, 4.463,00 TL'ye eklenecektir.

• Bu alanlarda kübaj hesabı söz konusu ise ücret hesaplarken, hesaplanan ücretlerin %10'u 
kübaj hesabı ücreti olarak ele alınacaktır.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 8-1: 5.000 m²'lik bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 5.000 m² = 0,5 Ha
1 Ha'a kadar 2.730,00 TL olduğuna göre; (0,5 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

0,5 Ha için: 2.730,00 TL (5.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 8-1

Örnek 8-2: 65.000 m²'lik bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 65.000 m² = 6,5 Ha
1 Ha'a kadar 2.730,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

6,5 Ha – 1 Ha = 5,5 Ha
5,5 Ha * 525,00 TL = 2.887,50 TL (1Ha-6,5 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.730,00 TL + 2.887,50 TL = 5.617,50 TL (65.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 8-2

Örnek 8-3: 1 Ha'lık bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 2.730,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

1 Ha için: 2.730,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 8-3

Örnek 8-4: 7 Ha'lık bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 525,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 2.730,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

7 Ha – 1 Ha = 6 Ha
6 Ha * 525,00 TL = 3.150,00 TL (1Ha-7 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.730,00 TL + 3.150,00 TL = 5.880,00 TL (7 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 8-4

Örnek 8-5: 1 Ha'lık bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının yapımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

1 Ha için: 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 8-5

Örnek 8-6: 9 Ha'lık bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının yapımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 840,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

9 Ha – 1 Ha = 8 Ha
8 Ha * 840,00 TL = 6.720,00 TL (1Ha-9 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

4.463,00 TL + 6.720,00 TL = 11.183,00 TL (9 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 8-6

Örnek 8-7: 7500 m²'lik bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının yapımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL idi. Bu durumda;
Çözüm: 7.500 m² = 0,75 Ha
1 Ha'a kadar 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)



1 Ha için: 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 8-7

Örnek 8-8: 100.000 m²'lik bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının yapımı söz konusuysa;

• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 840,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 100.000 m² = 10 Ha

1 Ha'a kadar 4.463,00 TL (1Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

10 Ha – 1 Ha = 9 Ha
9 Ha * 840,00 TL = 7.560,00 TL (1Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

4.463,00 TL + 7.560,00 TL = 12.023,00 TL (100.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 8-8

Örnek 8-9: Örnek 8-1'de verilen 5.000 m²'lik bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı ve 
kübaj hesabı söz konusuysa;



Total Station ile Takeometrik alımda;
• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL 

Kübaj Hesabında bu fiyatın %10'u eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 5.000 m² = 0,5 Ha
1 Ha'a kadar 2.730,00 TL olduğuna göre;

0,5 Ha için: 2.730,00 TL (0,5 Ha'lık alanın Total Station ile Takeometrik Alım Maliyeti)

2.730,00 TL *  %10 = 273,00 TL Kübaj Hesabı Maliyeti

2.730,00 TL + 273,00 TL = 3.003,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 8-9

Örnek 8-10: Örnek 8-4'te verilen 7 Ha'lık bir alanın Total Station ile Takeometrik Alımı ve 
kübaj hesabı söz konusuysa;

Total Station ile Takeometrik alımda;
• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 2.730,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 525,00 TL 

Kübaj Hesabında bu fiyatın %10'u eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 2.730,00 TL 

7 Ha – 1 Ha = 6 Ha
6 Ha * 525,00 TL = 3.150,00 TL

2.730,00 TL + 3.150,00 TL = 5.880,00 TL (7 Ha'lık alanın Total Station ile Takeometrik Alım 
Maliyeti)

5.880,00 TL *  %10 = 588,00 TL Kübaj Hesabı Maliyeti
5.880,00 TL + 588,00 TL = 6.468,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 8-10

Örnek 8-11: Örnek 8-5'te verilen 1 Ha'lık bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının ve kübaj 
hesabının yapımı söz konusuysa;

Karelajlı Yüzey Nivelmanında;
• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL

Kübaj Hesabında bu fiyatın %10'u eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'a kadar 4.463,00 TL olduğuna göre;

1 Ha için: 4.463,00 TL (1 Ha'lık alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanındaki Maliyet)

4.463,00 TL *  %10 = 446,30 TL Kübaj Hesabı Maliyeti

4.463,00 TL + 446,30 TL = 4.909,30 TL Toplam Fiyat

Örnek 8-11

Örnek 8-12: Örnek 8-8'de verilen 100.000 m²'lik bir alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanının ve 
kübaj hesabının yapımı söz konusuysa;



Karelajlı Yüzey Nivelmanında;
• 1 Ha'a kadar sabit ücret: 4.463,00 TL 
• 1 Ha sonrası her fazla Ha için 840,00 TL 

Kübaj Hesabında bu fiyatın %10'u eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 100.000 m² = 10 Ha
1 Ha'a kadar 4.463,00 TL
10 Ha – 1 Ha = 9 Ha
9 Ha * 840,00 TL = 7.560,00 TL

4.463,00 TL + 7.560,00 TL = 12.023,00 TL (10 Ha'lık alanın Karelajlı Yüzey Nivelmanındaki 
Maliyet)

12.023,00 TL *  %10 = 1.202,30 TL Kübaj Hesabı Maliyeti

12.023,00 TL + 1.202,30 TL = 13.225,30 TL Toplam Fiyat

Örnek 8-12

9- ŞERİTVARİ HARİTALAR



Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda, kamulaştırma haritaları, irtifak hakkı ve 
güzergah haritalarının yapımı söz konusu olduğunda, ücret hesaplamada izlenecek yol ele 
alınmıştır.

Buna göre;

• Kamulaştırma haritalarının yapımı söz konusu olduğunda, ücret hesaplamada 
izlenecek yol şu şekildedir;

1. Kamulaştırma haritası yapılacak alan güzergah şeklinde ise,

• Güzergah uzunluğu 0-1 km arasında ise ücret 7.770,00 TL'dir.

• Güzergah uzunluğu 1 km'den büyük ise ücret hesaplarken, fazla her km için 3.570,00 TL, 
7.770,00 TL'ye eklenecektir.

      2. Kamulaştırma haritası yapılacak alan parsel bazında ise;

• Kamulaştırma haritası yapılacak alan 0-1 hektar arasında ise ücret 2.520,00 TL'dir.

• Kamulaştırma haritası yapılacak alan 1 hektardan büyük ise ücret hesaplarken, fazla her 
hektar için 483,00 TL, 2.520,00 TL'ye eklenecektir.

• Birden fazla parsel söz konusu ise, her fazla parsel için 326,00 TL hesaplanacak ücrete dahil 
edilecektir.

• İrtifak Hakkı söz konusu olduğunda ücret hesaplamada izlenecek yol şu şekildedir;

1. Güzergah şeklindeki bir alanda irtifak hakkı söz konusu ise;

• Güzergah uzunluğunun 0-1 km olduğu bir alanda irtifak hakkı söz konusu ise, ücret 
6.720,00 TL'dir.

• Güzergah uzunluğunun 1 km'den fazla olduğu bir alanda irtifak hakkı söz konusu ise, 
hesaplanacak ücret her fazla km için 2.363,00 TL'nin 6.720,00 TL'ye eklenmesi ile 
hesaplanacaktır.

      2.   Parsel bazında irtifak hakkı söz konusu ise;

• 0-1 hektar arasındaki parsellerde irtifak hakkı söz konusu ise ücret 2.415,00 TL'dir.

• 1 hektardan büyük alanlarda irtifak hakkı söz konusu ise ücret hesaplarken, fazla her hektar 



için 483,00 TL, 2.415,00 TL'ye eklenecektir.

• Birden fazla parselde irtifak hakkı söz konusu ise, her fazla parsel için 252,00 TL 
hesaplanan ücrete eklenecektir.

• Güzergah haritalarının yapımı söz konu ise ücret hesaplamada izlenecek yol şu 
şekildedir;

1. 0-1 km arasındaki güzergah haritalarının yapımı söz konusu ise ücret 5.250,00 TL'dir.

2. 1 km'den büyük güzergah haritalarının yapımı söz konusu ise ücret hesaplarken, her fazla 
km için 2.021,00 TL, 5.250,00 TL'ye eklenecektir.

NOT: Bu değer yol orta çizgisinden itibaren sağa 50 m, sola 50m genişlikteki yol projeleri için 
geçerlidir.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 9-1: Kamulaştırma haritası yapılacak 900 m'lik bir güzergah söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 7.770,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 900 m = 0,9 km

0,9 km'lik güzergah için: 7.770,00 TL (900 m için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-1

Örnek 9-2: Kamulaştırma haritası yapılacak 15.000 m'lik bir güzergah söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 7.770,00 TL
• Her fazla Km için 3.570,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 15.000 m = 15 km

0 - 1 km arası güzergah için: 7.770,00 TL 



15 km – 1 km = 14 km
14 km * 3.570,00 TL = 49.980,00 TL (1 km-15 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)

7.770,00 TL + 49.980,00 TL = 57.750,00 TL (15.000 m'lik güzergah için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 9-2

Örnek 9-3: Kamulaştırma haritası yapılacak 1 km'lik bir güzergah söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 7.770,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 km'lik güzergah için: 7.770,00 TL (1 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-3

Örnek 9-4: Kamulaştırma haritası yapılacak 20 km'lik bir güzergah söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 7.770,00 TL
• Her fazla Km için 3.570,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;



Çözüm: 0 - 1 km arası güzergah için: 7.770,00 TL 

20 km – 1 km = 19 km
19 km * 3.570,00 TL = 67.830,00 TL (1 km-20 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)

7.770,00 TL + 67.830,00 TL = 75.600,00 TL (20 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9- 4

Örnek 9-5: Kamulaştırma haritası yapılacak 1 Ha'lık bir alan söz konusuysa;

• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.520,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 Ha'lık alan için: 2.520,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-5

Örnek 9-6: Kamulaştırma haritası yapılacak 4 Ha'lık bir alan söz konusuysa;



• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.520,00 TL
• Her fazla Ha için 483,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 Ha arası alan için: 2.520,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

4 Ha – 1 Ha = 3 Ha
3 Ha * 483,00 TL = 1.449,00 TL (1 Ha-4 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.520,00 TL + 1.449,00 TL = 3.969,00 TL (4 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-6

Örnek 9-7: Kamulaştırma haritası yapılacak 10 Ha'lık ve 3 parsellik bir alan söz konusuysa;

• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.520,00 TL
• Her fazla Ha için 483,00 TL
• Her fazla parsel için 326,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 Ha arası alan için: 2.520,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

10 Ha – 1 Ha = 9 Ha
9 Ha * 483,00 TL = 4.347,00 TL (1 Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

3 parsel – 1 parsel = 2 parsel
2 parsel *  326,00 TL = 652,00 TL (Fazla parseller için hesaplanan ücret)

2.520,00 TL + 4.347,00 TL + 652,00 TL = 7.519,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 9-7

Örnek 9-8: 950 m'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 6.720,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 950 m = 0,95 km

0,95 km için 6.720,00 TL (950 m'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-8

Örnek 9-9: 12.000 m'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 6.720,00 TL
• Her fazla Km için 2.363,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;
•

Çözüm: 12.000 m = 12 km
0 – 1 km için 6.720,00 TL  

12 km – 1 km = 11 km



11 km *  2.363,00 TL = 25.993,00 TL (1 km-12 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)
 
6.720,00 TL + 25.993,00 TL = 32.713,00 TL (12.000 m'lik güzergah için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 9-9

Örnek 9-10: 1 km'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 6.720,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 Km arası 6.720,00 TL

1 km için 6.720,00 TL (1 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-10

Örnek 9-11: 7,5 km'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;



• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 6.720,00 TL
• Her fazla Km için 2.363,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 Km arası 6.720,00 TL

7,5 km – 1 km = 6,5 km
6,5 km * 2.363,00 TL = 15.359,50 TL (1 km-7,5 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)

6.720,00 TL + 15.359,50 TL = 22.079,50 TL (7,5 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-11

Örnek 9-12: 10.000 m²'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;

• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.415,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 10.000 m² = 1 Ha

1 Ha'lık alanda 2.415,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 9-12

Örnek 9-13: 67.000 m²'lik bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;

• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.415,00 TL
• Her fazla Ha için 483,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 67.000 m² = 6,7 Ha

0 – 1 Ha'lık alanda 2.415,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

6,7 Ha – 1 Ha = 5,7 Ha
5,7 Ha * 483,00 TL = 2.753,10 TL (1 Ha-6,7 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.415,00 TL + 2.753,10 TL = 5.168,10 TL (67.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-13

Örnek 9-14: 70.000 m²'lik 3 parselden oluşan bir alanda irtifak hakkı söz konusuysa;



• 0 – 1 Ha arası sabit ücret: 2.415,00 TL
• Her fazla Ha için 483,00 TL
• Her fazla parsel için 252,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 70.000 m² = 7 Ha

0 – 1 Ha'lık alanda 2.415,00 TL (1 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

7 Ha – 1 Ha = 6 Ha
6 Ha * 483,00 TL = 2.898,00 TL (1 Ha-7 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

3 parsel – 1 parsel = 2 parsel
2 parsel *  252,00 TL = 504,00 TL (Fazla parseller için hesaplanan ücret)

2.415,00 TL + 2.898,00 TL + 504,00 TL = 5.817,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 9-14

Örnek 9-15: 850 m'lik bir kanal, karayolu, içmesuyu v.b. projenin güzergah haritasının 
yapımı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 5.250,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 850 m = 0,85 km

0,85 km'lik proje için  5.250,00 TL (850 m'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 9-15

Örnek 9-16: 13 km'lik bir kanal, karayolu, içmesuyu v.b. projenin güzergah haritasının 
yapımı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 5.250,00 TL
• Her fazla Km için 2.021,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 km'ye kadar 5.250,00 TL

13 km – 1 km = 12 km
12 km *  2.021,00 TL = 24.252,00 TL (1km-13 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)

5.250,00 TL + 24.252,00 TL = 29.502,00 TL (13 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-16

Örnek 9-17: 1 km'lik bir kanal, karayolu, içmesuyu v.b. projenin güzergah haritasının yapımı 
söz konusuysa;



• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 5.250,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 km için 5.250,00 TL

1 km'lik proje için  5.250,00 TL (1 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 9-17

Örnek 9-18: 1.600 m'lik bir kanal, karayolu, içmesuyu v.b. projenin güzergah haritasının 
yapımı söz konusuysa;

• 0 – 1 Km arası sabit ücret: 5.250,00 TL
• Her fazla Km için 2.021,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 1 km'ye kadar 5.250,00 TL

1.600 m = 1,6 km
1,6 km – 1 km = 0,6 km
0,6 km *  2.021,00 TL = 1.212,60 TL (1 km- 1,6 km arasındaki güzergah için hesaplanan ücret)

5.250,00 TL + 1.212,60 TL = 6.462,60 TL (1,6 km'lik güzergah için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 9-18

10 – SINIRLANDIRMA HARİTALARI



Sınırlandırma haritaları; tapuda kayıtlı olupta henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz 
malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır. İlgili açıklama "Tescile konu olan 
harita ve planlar yönetmeliğinde" yer almaktadır.

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda sınırlandırma haritalarının hektar değerine 
göre ücretlendirilmesinde izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• 0-2 hektar arasındaki bir alanın sınırlandırma haritasının yapımı söz konusu ise ücret 
hesaplamada, 578,00 TL + (0,08 TL*m²) formülünden yararlanılacaktır.

• 2-10 hektar arasındaki bir alanın sınırlandırma haritasının yapımı söz konusu ise, ücret 
hesaplanırken 2 hektardan sonraki her fazla hektar için 320,00 TL, 2.178,00 TL'ye 
eklenecektir.( 2.178,00 TL, 2 hektarlık alan için 578,00 TL + (0,08 TL*m²) formülünden 
hesaplanacak ücrettir. Yani; "578,00 TL + (0,08 TL * 20.000)" = 2.178,00 TL'dir. )

• 10 hektardan büyük alanlarda sınırlandırma haritasının yapımı söz konusu ise, ücret 
hesaplanırken, 10 hektardan sonraki her fazla hektar için 173,00 TL, 4.738,00 TL'ye 
eklenecektir. ( 4.738,00 TL,10 hektarlık alan için hesaplanacak ücrettir.Yani; "578,00 TL + 
(0,08 TL * 20.000)" + (8*320,00)TL = 4.738,00 TL'dir. )

NOT: Mesçere Haritaları için bu pozdan hesaplama yapılır.

Örnek Uygulamalar:

Örnek 10-1: 12.500 m²'lik bir alanın sınırlandırma haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 – 2 Ha'a kadar 578,00 TL + 0,08 TL * m² formülü geçerli idi. Bu durumda;

Çözüm: 12.500 m² = 1,25 Ha

0 – 2 Ha'a kadar 578,00 TL + 0,08 TL * m² ise;

578,00 TL + 0,08 TL * 12.500 m²
= 578,00 TL + 1.000 TL

= 1.578,00 TL (12.500 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 10-1
Örnek 10-2: 2,5 Ha'lık bir alanın sınırlandırma haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 – 2 Ha'a kadar 578,00 TL + 0,08 TL * m²
• 2 – 10 Ha arasında her Ha için 320,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 2 Ha için;

2 Ha = 20.000 m²
578,00 TL + 0,08 TL * m² ise;

578,00 TL + 0,08 TL * 20.000 m²
= 578,00 TL + 1.600 TL = 2.178,00 TL (2 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

2,5 Ha – 2 Ha = 0,5 Ha
0,5 Ha * 320,00 TL = 160,00 TL (2 Ha-2,5 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

= 2.178,00 TL + 160,00 TL = 2.338,00 TL (2,5 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 10-2
Örnek 10-3: 19 Ha'lık bir alanın sınırlandırma haritasının yapımı söz konusuysa;

• 0 – 2 Ha'a kadar 578,00 TL + 0,08 TL * m²
• 2 – 10 Ha arasında her Ha için 320,00 TL



• 10 Ha'dan sonra her Ha için 173,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0 – 2 Ha için;

2 Ha = 20.000 m²
578,00 TL + 0,08 TL * m² ise;

578,00 TL + 0,08 TL * 20.000 m²
= 578,00 TL + 1.600 TL = 2.178,00 TL (2 Ha'lık alan için hesaplanan ücret)

10 Ha – 2 Ha = 8 Ha
8 Ha * 320,00 TL = 2.560,00 TL (2 Ha-10 Ha arasındaki alan için hesaplanan ücret)

19 Ha – 10 Ha = 9 Ha
9 Ha * 173,00 TL = 1.557,00 TL (10 Ha'dan sonraki alan için hesaplanan ücret)

2.178,00 TL + 2.560,00 TL + 1.557,00 TL = 6.295,00 TL (19 Ha'lık alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat")

Örnek 10-3

11- KONUM BELİRLEME



Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda röleve ölçüsü, nokta aplikasyonu ve 
işletmelerin tabela tespiti uygulamalarında, ücret hesaplarken izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• Röleve ölçüsü ve nokta aplikasyonun söz konusu olduğu uygulamalarda ücret 
hesaplarken izlenecek yol şu şekildedir;

1. 1-10 arasında nokta söz konusu ise ücret 368,00 TL'dir.

2. 11-50 arasında nokta söz konusu ise ücret hesaplarken, 10'dan sonraki fazla her nokta için 
13,00 TL, 368,00 TL'ye eklenecektir.

3. 51-100 arasında nokta söz konusu ise ücret hesaplarken, 50'den sonraki fazla her nokta için 
7,00 TL, 888,00 TL'ye eklenecektir. (888,00 TL, 50 nokta için hesaplanacak ücrettir. Yani; 
368,00 TL + (40*13,00)TL = 888,00 TL'dir.)

4. 101 ve daha fazla sayıda nokta söz konusu ise ücret hesaplarken, 100'den sonraki fazla her 
nokta için 3,00 TL, 1.238,00 TL'ye eklenecektir. ( 1.238,00 TL, 100 nokta için hesaplanacak 
ücrettir.Yani; 368,00 TL + (40*13,00)TL + (50* 7,00)TL = 1.238,00 TL'dir.)

• İşletmelerin tabela tesbiti söz konusu ise ücret hesaplarken izlenecek yol şu şekildedir;

1. 1 parselde tabela tesbiti söz konusu ise ücret 1.365,00 TL'dir.

2. 1'den fazla parselde tabela tesbiti söz konusu ise hesaplanacak ücret (parsel sayısı*1.365,00 
TL)'dir.

Örnek Uygulamalar

Örnek 11-1: 8 tane noktanın araziye aplikasyonu söz konusuysa;



• 1 – 10 Nokta: 368,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 8 nokta için 368,00 TL (8 noktanın aplikasyonu için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 11-1

Örnek 11-2: 48 tane noktanın araziye aplikasyonu söz konusuysa;

• 1 – 10 Nokta: 368,00 TL
• 11 – 50 Nokta arası her bir nokta için 13,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 -10 nokta için 368,00 TL (10 noktanın aplikasyonu için hesaplanan ücret)

48 Nokta – 10 Nokta = 38 Nokta
38 Nokta * 13,00 TL = 494,00 TL (10-48 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan ücret)

368,00 TL + 494,00 TL = 862,00 TL (48 noktanın aplikasyonu için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 11-2

Örnek 11-3: 73 tane noktanın araziye aplikasyonu söz konusuysa;

• 1 – 10 Nokta: 368,00 TL
• 11 – 50 Nokta arası her bir nokta için 13,00 TL



• 51 – 100 Nokta arası her bir nokta için 7,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 -10 nokta için 368,00 TL (10 noktanın aplikasyonu için hesaplanan ücret)

50 Nokta – 10 Nokta = 40 Nokta
40 Nokta * 13,00 TL = 520,00 TL (10-50 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan ücret)

73 Nokta – 50 Nokta = 23 Nokta
23 Nokta * 7,00 TL = 161,00 TL (50-73 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan ücret)

368,00 TL + 520,00 TL + 161,00 TL = 1.049,00 TL (73 noktanın aplikasyonu için hesaplanan 
"Toplam Fiyat")

Örnek 11-3

Örnek 11-4: 240 tane noktanın araziye aplikasyonu söz konusuysa;

• 1 – 10 Nokta: 368,00 TL
• 11 – 50 Nokta arası her bir nokta için 13,00 TL
• 51 – 100 Nokta arası her bir nokta için 7,00 TL
• 101 Nokta ve sonrası her bir nokta için 3,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 -10 nokta için 368,00 TL (10 noktanın aplikasyonu için hesaplanan ücret)

50 Nokta – 10 Nokta = 40 Nokta
40 Nokta * 13,00 TL = 520,00 TL (10-50 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan ücret)

100 Nokta – 50 Nokta = 50 Nokta
50 Nokta * 7,00 TL = 350,00 TL (50-100 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan ücret)

240 Nokta – 100 Nokta = 140 Nokta
140 Nokta * 3,00 TL = 420,00 TL (100-240 arasındaki noktaların aplikasyonu için hesaplanan 
ücret)

368,00 TL + 520,00 TL + 350,00 TL + 420,00 TL = 1.658,00 TL (240 noktanın aplikasyonu için 
hesaplanan "Toplam Fiyat")



Örnek 11-4

Örnek 11-5: 1 parselde işletme tabelası tesbiti söz konusuysa;

• 1 Parsel 1.365,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 1 parseldeki işletme tabelası tesbiti için 1.365,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 11-5

Örnek 11-6: 3 parselde işletme tabelası tesbiti söz konusuysa;

• 1 Parsel 1.365,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 3 parseldeki işletme tabelası tesbiti için 

3 * 1.365,00 TL = 4.095,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 11-6



12- VAZİYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI, RÖPERLİ KROKİ

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nin bu pozunda vaziyet planı, bağımsız bölüm planı ve 
röperli kroki uygulamaları için ücret hesaplamada izlenecek yol ele alınmıştır.

Buna göre;

• Parsel alanına göre vaziyet planı için ücret hesaplamada izlenecek yol şu şekildedir;

1. Parsel alanı 0-500 m² arasında ise ücret 420,00 TL'dir.

2. Parsel alanı 500-1.000 m² arasında ise ücret hesaplarken, 500 m²'den sonraki her 100 m² için 
28,00 TL, 420,00 TL'ye eklenecektir.

3. Parsel alanı 1.000-2.500 m² arasında ise ücret hesaplarken, 1.000 m²'den sonraki her 100 m² 
için 18,00 TL, 560,00 TL'ye eklenecektir. (560,00 TL, 1.000 m² parsel alanı için 
hesaplanacak ücrettir. Yani; 420,00 TL + (5*28,00 TL) = 560,00 TL'dir.)

4. Parsel alanı 2.501 m² ve daha büyük ise ücret hesaplarken, 2.500 m²'den sonraki her 100 m² 
için 7,00 TL, 830,00 TL'ye eklenecektir. (830,00 TL, 2.500 m² parsel alanı için hesaplanacak 
ücrettir.Yani; 420,00 TL + (5*28,00 TL) + (15*18,00 TL) = 830,00 TL'dir.)

5. Aynı parsel içerisinde birden fazla bina var ise, fazla her bina için 116,00 TL, m²'ye göre 
hesaplanan ücrete ilave edilecektir.

• Bağımsız Bölüm Planı için ücret hesaplarken izlenecek yol şu şekildedir;

1. Binanın her katı için 23,00 TL, m²'ye göre hesaplanan ücrete ilave edilecektir.

2. Binadaki her bağımsız bölüm için 12,00 TL,  "m²'ye göre hesaplanan ücret" ve "bina katı 
için hesaplanan ücretin" toplamından elde edilecek ücrete ilave edilecektir.

3. Aynı parselde birden fazla bina söz konusu ise, her fazla bina için de kat ve bağımsız bölüm 
hesabı yapılacaktır.

• Röperli kroki için ücret hesaplamada izlenecek yol şu şekildedir;



1. Parsel alanı 0-500 m² arasında ise ücret 473,00 TL'dir.

2. Parsel alanı 500-1.000 m² arasında ise ücret hesaplarken, 500 m²'den sonraki her 100 m² için 
28,00 TL, 473,00  TL'ye eklenecektir.

3. Parsel alanı 1.000-2.500 m² arasında ise ücret hesaplarken, 1.000 m²'den sonraki her 100 m² 
için 18,00 TL, 613,00 TL'ye eklenecektir. (613,00 TL, 1.000 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanacak ücrettir. Yani; 473,00 TL + (5*28,00 TL) = 613,00 TL'dir.)

4. Parsel alanı 2.501 m² ve daha büyük ise ücret hesaplarken, 2.500 m²'den sonraki her 100 m² 
için 6,00 TL, 883,00 TL'ye eklenecektir. (883,00 TL, 2.500 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanacak ücrettir.Yani; 473,00 TL + (5*28,00 TL) + (15*18,00 TL) = 883,00 TL'dir )

5. Aynı parsel içerisinde birden fazla bina var ise, fazla her bina için 116,00 TL, m²'ye göre 
hesaplanan ücrete ilave edilecektir.

• Kontrollük hizmetlerinin yapılması söz konusu ise, ücret hesaplama şu şekildedir;

Bu bölümde tanımlanan hizmetlerin kontrollüğünün yapılması durumunda hesaplanan bedelin 
%30'u denetim bedelidir.
                                                                            
Örnek Uygulamalar:

a) Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı (Konut Alanları) için örnekler;

Örnek 12-1: 750 m²'lik alanda 3 katlı, 6 bağımsız bölümlü bina söz konusuysa;

• 0-500 m² arasındaki alan için 420,00 TL
• 500-1000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL eklenecek idi.
• Binanın her katı için 23,00 TL, m²'ye göre hesaplanan ücrete ilave edilecek,
• Binadaki her bağımsız bölüm için 12,00 TL,  "m²'ye göre hesaplanan ücret" ve "bina katı 

için hesaplanan ücretin" toplamından elde edilecek ücrete ilave edilecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0-500 m² için: 420,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

750 – 500 = 250 m²
250/100 = 2,5 birim
2,5 * 28,00 TL = 70,00 TL (500 m²-750 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

420,00 TL + 70,00 TL = 490,00 TL (750 m²'lik parsel alanı için hesaplanan toplam ücret)

3 kat * 23,00 TL = 69,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 3 katı için hesaplanan ücret)

6 bağımsız bölüm * 12,00 TL = 72,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 6 bağımsız bölümü için 
hesaplanan ücret)

490,00 TL + 69,00 TL + 72,00 TL = 631,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 12-1

Örnek 12-2: 2.000 m²'lik alanda 2 katlı, 4 bağımsız bölümlü bina söz konusuysa;

• 0-500 m² arasındaki alan için 420,00 TL
• 500-1.000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL
• 1.000-2.500 m² arasında her 100 m² için 18,00 TL eklenecek idi. 
• Binanın her katı için 23,00 TL, m²'ye göre hesaplanan ücrete ilave edilecek,
• Binadaki her bağımsız bölüm için 12,00 TL,  "m²'ye göre hesaplanan ücret" ve "bina katı 

için hesaplanan ücretin" toplamından elde edilecek ücrete ilave edilecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0-500 m² için: 420,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

500-1.000 m² arası alan için;
1.000-500 = 500 m²
500/100 = 5 birim
5*28,00 TL = 140,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

2.000-1.000 = 1000 m²
1.000/100 = 10 birim
10*18,00 TL = 180,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

420,00 TL + 140,00 TL + 180,00 TL =740,00 TL (2.000 m²'lik parsel alanı için hesaplanan toplam 
ücret)

2 kat * 23,00 TL = 46,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 2 katı için hesaplanan ücret)

4 bağımsız bölüm * 12,00 TL = 48,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 4 bağımsız bölümü için 
hesaplanan ücret)

740,00 TL + 46,00 TL + 48,00 TL = 834,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 12-2

Örnek 12-3: 5.000 m²'lik alanda 6 katlı, 24 bağımsız bölümlü 1 bina söz konusuysa;

• 0-500 m² arasındaki alan için 420,00 TL
• 500-1.000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL
• 1.000-2.500 m² arasında her 100 m² için 18,00 TL
• 2500 m²'den sonraki her 100 m² için 7,00 TL eklenecek idi.
• Binanın her katı için 23,00 TL, m²'ye göre hesaplanan ücrete ilave edilecek,
• Binadaki her bağımsız bölüm için 12,00 TL,  "m²'ye göre hesaplanan ücret" ve "bina katı 

için hesaplanan ücretin" toplamından elde edilecek ücrete ilave edilecek idi. Bu durumda;

Çözüm:  0-500 m² için: 420,00 TL (500 m²'lik parsel alanı için hesaplanan ücret)

500-1.000 m² arası alan için;
1.000-500 = 500 m²
500/100 = 5 birim
5*28,00 TL = 140,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

1.000-2.500 m² arası alan için;
2.500-1.000 = 1.500 m²
1.500/100 = 15 birim
15*18,00 TL = 270,00 TL (1.000 m²-2.500 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

5.000-2.500 = 2.500 m²
2.500/100 = 25 birim
25*7,00 TL = 175,00 TL (2.500 m²-5.000 m² arasındaki parsel alanı için hesaplanan ücret)

420,00 TL + 140,00 TL + 270,00 TL + 175,00 TL = 1.005,00 TL  (5.000 m²'lik parsel alanı için 
hesaplanan toplam ücret)

6 kat * 23,00 TL = 138,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 6 katı için hesaplanan ücret)

24 bağımsız bölüm * 12,00 TL = 288,00 TL (Parsel içerisinde yer alan binanın 24 bağımsız bölümü 
için hesaplanan ücret)



1.005,00 TL + 138,00 TL + 288,00 TL = 1.431,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 12-3

*** Aynı parselde başka bina, bina katı ve bağımsız bölüm söz konusuysa; ***
 
Örnek 12-4: Örnek 12-3 'te verilen 5.000 m²'lik alanda, 4 bina varsa, her bina 5 katlı ve her 
katın 4 tane bağımsız bölümü mevcut ise;

• Aynı parsel içerisinde yer alan her fazla bina için 116,00 TL ekleniyor idi. Bu durumda;

Çözüm: 5000 m²'lik alan toplamda 1.005,00 TL'ye denk geliyordu.

Parselde 4 bina mevcut, yani fazladan 3 bina söz konusu.
3 fazla bina * 116,00 TL = 348,00 TL (Parseldeki diğer binalar için hesaplanan ücret)

Her bina 5 katlı ve toplamda 4 bina olduğuna göre; ( fazla binaların her katı için de hesap 
yapılacağından);

- Binanın her katı için 23,00  TL ekleneceğinden;

4 Bina * 5'er kat = 20 kat
20 * 23,00 TL = 460,00 TL (Parseldeki binaların katları için hesaplanacak ücret)

Her katın 4 tane bağımsız bölümü mevcut olduğuna göre;
- Binadaki her bağımsız bölüm için 12,00 TL  ekleneceğinden;

20 kat * 4'er bağımsız bölüm = 80 tane bağımsız bölüm
80 * 12,00 TL = 960 TL (Parseldeki binaların bağımsız bölümleri için hesaplanacak ücret)

1005,00 TL + 348,00 TL + 460,00 TL + 960,00 TL = 2.773,00 TL Toplam Fiyat



Örnek 12- 4

b) Röperli Kroki için örnekler;

Örnek 12-5: 750 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500 m² arasında 473,00 TL
• 500-1.000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0-500 m² için 473,00 TL (500 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

750 m² - 500 m² = 250 m²
250/100= 2,5 birim
2,5 * 28,00 TL = 70,00 TL (500 m²-750 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

473,00 TL + 70,00 TL = 543,00 TL (750 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam Fiyat")

Örnek 12-5



Örnek 12-6: 2.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500 m² arasında 473,00 TL
• 500-1.000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL
• 1.000-2.500 m² arasında her 100 m² için 18,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0-500 m² için 473,00 TL (500 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

500-1.000 m² arası alan için;
1.000 m² – 500 m² = 500 m²
500/100 = 5 birim
5 * 28 = 140 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

2.000m² -1.000 m² = 1.000 m²
1.000/100 = 10 birim
10 * 18,00 TL = 180,00 TL (1.000 m²-2.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

473,00 TL + 140,00 TL + 180,00 TL = 793,00 TL (2.000 m²'lik alan için hesaplanan "Toplam 
Fiyat") 

Örnek 12-6
Örnek 12-7: 5.000 m²'lik alan söz konusuysa;

• 0-500 m² arasında 473,00 TL
• 500-1.000 m² arasında her 100 m² için 28,00 TL
• 1.000-2.500 m² arasında her 100 m² için 18,00 TL
• 2.500 m²'den sonraki her 100 m² için 6,00 TL eklenecek idi. Bu durumda;

Çözüm: 0-500 m² için 473,00 TL (500 m²'lik alan için hesaplanan ücret)

500-1.000 m² arası için
1.000 m² – 500 m² = 500 m²
500 m² / 100 m² = 5 birim
5 * 28,00 TL = 140,00 TL (500 m²-1.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

1.000-2.500 m² arası için
2.500 m² – 1.000 m² =1.500 m² 



1.500/100 =15 birim
15 * 18,00 TL = 270,00 TL (1.000 m²-2.500 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

5.000 m² – 2.500 m² =2.500 m² 
2.500/100 = 25birim
25 * 6,00 TL = 150,00 TL (2.500 m²-5.000 m² arasındaki alan için hesaplanan ücret)

473,00 TL + 140,00 TL + 270,00 TL + 150,00 = 1.033,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 12-7

Örnek 12-8: Örnek 12-6'da verilen 2.000  m²'lik alanda 4 bina söz konusuysa;

• 2.000 m²'lik alan 793,00 TL 
• Aynı parsel içindeki her fazla bina için ücret 116,00 TL idi. Bu durumda;

Çözüm: 3 tane fazladan bina olduğuna göre;
3 bina * 116,00 TL = 348,00 TL (Aynı parseldeki fazla 3 bina için hesaplanan ücret)

793,00 TL + 348,00 TL = 1.141,00 TL Toplam Fiyat

Örnek 12-8

NOT: Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Fiyatı (konut alanları için) hesaplamalarında, arazi 



üzerinde tek bina mevcut ise, bu tek binanın katları ve bağımsız bölümleri de hesaba 
katılacaktır.

13- DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

• Büroda sözlü danışma ilk 1 saate kadar 100,00 TL
• Takip eden saatlerde her saat için 50,00 TL eklenir.




