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KÖPRÜ PROJE BİRİM FİYAT TARİFİ 
 
KP 2000: KÖPRÜ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 
 
Ödemeye esas birim ve hesap alanlarının belirlenmesi:  
 
Bu birim fiyat, köprü proje şartnamesinde verilen esaslara göre projelendirilen köprüleri oluşturan 
elemanların aşağıda tarif edilen dış çizgileri arasında kalan plan alanından, yine aşağıda belirtildiği 
şekilde hesaplanan proje hesap alanının beher m2 ’ si içindir. 
 
Söz konusu plan alanını belirleyen köprü elemanlarının dış çizgileri; 
 

- Enine yönde, bordür dış kenarları arasındaki mesafe(varsa cephe elemanı dahil) (metre) -[ET] 
 

- Boyuna yönde, kenar ayak eksenleri arasında kalan köprü ekseni mesafedir.(metre) - [LT] 
 
Ödemeye esas proje hesap alanı ise, yukarıdaki gibi tanımlanan dış çizgilerle sınırlanan toplam 
alanın, aşağıda köprü özelliklerine bağlı olarak belirlenen “A” katsayısının çarpımı sonucu bulunan 
değerdir.  
 
 
L < 60m. için ödemeye esas köprü proje alanı hesabı : 
 
 

15 açıklıktan sonraki açıklıklar ödemeye esas proje hesap alanına dahil edilmeyecektir. 
 
Belirli bir köprü yerinde veya kavşaklarda farklı taşıma yollarına hizmet veren, birden fazla 
köprünün yan yana bulunması hali için; köprülerden alanı büyük olan için yukarıda belirtilen esaslara 
göre tam ödenecek, alanı küçük olan için ise hesaplanan proje bedeli 0.30 oranında tatbik edilecektir.  
 
Ancak birden fazla köprünün yan yana bulunması ve bu köprülerin birbirlerinden farklı (uzunluk, 
genişlik, ayak yüksekliği v.s.) olması durumunda ise proje hesap alanı fazla olanın tamamı, 
diğerlerinin ise proje bedeli 0.30 oranında uygulanır. 
 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  A x ( ET x LT )  m2 

 
“A” katsayısının tespiti 
 
A, aşağıdaki formülle hesaplanan bir katsayıdır. 
 
A=  [ 0.15 K + 0.35/P + 0.5/S ]  
 
      = [1-0.005 (60-L)] 
 
Bulunan A katsayısı sıfırdan sonra üç haneye yuvarlatılarak kullanılır. 
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Burada;  
 
L = Basit kirişli köprülerde en büyük hesap açıklığını, sürekli köprülerde ayak eksenleri arasındaki 
açıklıkların en büyük olanını (metre) 

K = Kenar ayak sayısını 
 
P = Orta ayak sayısını (Orta ayak yoksa 0.35/P = -0.2 ; Orta ayak sayısı 1 adetse 0.35/P = 0.2 alınır.) 

S = Açıklık sayısını gösterir. ( S>15 ise açıklık sayısı en fazla 15 alınır.) 
 
 
 
Çerçeve tipi köprüler için ödemeye esas köprü proje alanı hesabı : 
 
Üzerinde dolgu bulunan veya bulunmayan çerçeve tipi köprülerde, çerçevenin “ E ” genişliği olarak, 
çerçevenin perde uzunluğu alınacaktır.  
 
LT, kenar perde eksenleri arasındaki dik mesafedir. 
ET, ödemeye esas altgeçit genişliğidir. 
E ≤ 12.10 ise ET = 12.10, 
12.10 < E ≤ 100 m. arasında ise ET = 12.10 + (E-12.10) x 0.15’dur. 
E > 100 m. ise E=100 m. alınacaktır. 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  ( ET x LT )  m2 

 

 
Bat-Çık diye tabir edilen altgeçitler için ödemeye esas köprü proje alanı hesabı : 
 
Kavşak alanlarında yapılacak Bat-Çık diye tabir edilen altgeçitlerde, “ E ” genişliği; bir altgeçitin  
bordür dışından bordür dışına dik genişliğidir. Yaklaşım duvarları (istinat duvarı, kazık, palplanş vb.) 
proje bedelinin içindedir. Ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Çerçeve tipi Bat-Çık’ların ödemeleri bu 
esasa göre yapılacaktır. 
 
LT, kenar ayak eksenleri arasındaki mesafedir. 
ET, ödemeye esas altgeçit genişliğidir. 
E ≤ 12.10 ise ET = 12.10, 
12.10 < E ≤ 100 m. arasında ise ET = 12.10 + (E-12.10)x0.30’dur. 
E > 100 m. ise E=100 m. alınacaktır. 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  ( ET x LT )  m2 
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L ≥ 60m. olan ardgermeli, çelik, ekstradoz, kemer vb. özel köprüler için ödemeye esas köprü 
proje alanı hesabı : 
 
 
Belirli bir köprü yerinde veya kavşaklarda farklı taşıma yollarına hizmet veren, birden fazla 
köprünün yan yana bulunması hali için; köprülerden alanı büyük olan için yukarıda belirtilen esaslara 
göre tam ödenecek, alanı küçük olan için ise hesaplanan proje bedeli 0.30 oranında tatbik edilecektir.  
 
Ancak birden fazla köprünün yan yana bulunması ve bu köprülerin birbirlerinden farklı (uzunluk, 
genişlik, ayak yüksekliği v.s.) olması durumunda ise proje hesap alanı fazla olanın tamamı, 
diğerlerinin ise proje bedeli 0.30 oranında uygulanır. 
 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  A x ( E x LT )  m2 

 

LT, özel köprünün, başlangıç ve bitiş eksenleri arasındaki toplam özel köprü boyudur. 

 
“A” katsayısının tespiti 
 
A, aşağıdaki formülle hesaplanan bir katsayıdır. 
 
A=  [ 0.15 K + 0.35/P + 0.5/S ] x C 
 
      = [1-0.005 (60-L)] 
 
Bulunan A katsayısı sıfırdan sonra üç haneye yuvarlatılarak kullanılır. 

 
Burada;  
 
L = Basit kirişli köprülerde en büyük hesap açıklığını, sürekli köprülerde ayak eksenleri arasındaki 
açıklıkların en büyük olanını (metre) 

K = Kenar ayak sayısını 
 
P = Orta ayak sayısını (Orta ayak yoksa 0.35/P = 0.1 alınır, Orta ayak sayısı 1 adetse 0.35/P = 0.0 
alınır, Orta ayak sayısı 1’den fazlaysa 0.35/P alınır.) 

S = Açıklık sayısını gösterir. 
 
C = 1.00 ( dengeli konsol,çelik ve ardgermeli köprülerde ) 
C = 1.30 ( kemer köprülerde ) 
C = 1.50 ( ekstradoz köprülerde ) 
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Eğik Kablo Askılı (Cable State) köprüler için ödemeye esas köprü proje alanı hesabı : 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  A x ( E x LT )  m2 

 
“A” katsayısının tespiti 
 
A, aşağıdaki formülle hesaplanan bir katsayıdır. 
 

  PLPLKA /50.020.0   
 
      = [1-0.003 (60-L)] 
 
Bulunan A katsayısı sıfırdan sonra üç haneye yuvarlatılarak kullanılır. 

 
Burada;  
 
L = Eğik Kablo Askılı Köprülerde Pilonlar arası En Büyük açıklığı (metre) 

Tek pilonlu köprülerde LT = L x 1.50,  

Çok pilonlu köprülerde LT = L x (PL-1) + L 

K = Kenar ayak sayısını 
 
PL = Pilon sayısını gösterir. 
 
 
 
Asma köprüler için ödemeye esas köprü proje alanı hesabı : 
 
 
Ödemeye Esas Proje Hesap Alanı: AT =  A x ( E x LT )  m2 

 
“A” katsayısının tespiti 
 
A, aşağıdaki formülle hesaplanan bir katsayıdır. 
 

 KSKA 50.020.0   
 
      = [1-0.0008 (60-L)] 
 
Bulunan A katsayısı sıfırdan sonra üç haneye yuvarlatılarak kullanılır. 

 
 
Burada;  
 
L = Asma köprülerde ayaklar arası en büyük açıklığı (metre) 

LT = L x (KS – 1) + L  

K = Kenar ayak sayısını 
 
KS = Kule sayısını gösterir. 
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Birim fiyata dahil olan masraflar: 
 
Birim fiyata, aşağıda birim fiyata dahil olmayan işler başlığında sıralanan hizmet, kalem ve 

faaliyetler dışında kalan ve  

- Birim fiyat tarifinde sıralanan işler için gerekli proje müdürü, uzman projeci, projeci, 
mühendis, teknisyen, teknik ressam, bilgisayar operatörü, sekreter ve idari personel dahil her 
türlü uzmanlık, mühendislik ve işgücü temin etmek, 

 
- Açıklanan, hizmetleri yürütebilmek için gerekli büro ekipmanı, bilgisayar, çizici, yazıcı, 

yazılım, teknoloji ve bilgi temini, her türlü kırtasiye malzemesinin sağlanması ve idari 
masrafların karşılanması, 

 
- Birim fiyat tarifi içerisinde açıklanan çalışmalar için gerekli seyahat, yemek ve konaklama 

giderlerinin karşılanması, 
 
-    Her türlü hidrolik ve hidrolojik etütlerin yapılması ve debi hesapları, 
 

- Elektrik ve aydınlatma projelerinin hazırlanması, 
 

- Köprü ile ilgili tahkimat, duvar ve koruma yapılarının projelendirilmesi, 
 

- Bat-Çık diye tabir edilen Altgeçitlerin duvarlarının projelendirilmesi 
 
kalemleri birim fiyata dahildir. 
 

 
Birim fiyata dahil olmayan işler : 

 
- Plankote üretimi, 

 
- Çalışmalarda kullanılacak her türlü ölçekteki haritanın temini, sayısallaştırılması ve 

güncelleştirilmesi ve/veya yeni harita üretimi, 
 

- Her türlü aplikasyon, poligon, nirengi, nivelman röperi tesisi, enkesit alımı, koordinat çakımı 
ve arazi ölçümü, 

 
- Köprü ile ilgili sondaj, jeolojik, geoteknik ölçüm ve her türlü araştırma, geoteknik proje ve 

raporun hazırlanması,  
 

- Peyzaj ve sulama sistemlerinin projelendirilmesi,  
 

- Toprak satıhlarının projelendirilmesi, 
 

- Her türlü menfez ve küçük sanat yapılarının projelerinin hazırlanması, 
 

- Trafik projelerinin hazırlanması,  
 

- Danışman çalıştırılması (Köprü proje hazırlanması KP2000 toplam bedelinin %20’si) 
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Hizmetleri ve genel olarak bu birim fiyat tariflerinin dışında kendi birim fiyat tarifleri bulunup 
yaklaşık bedelleri bu fiyatlarla ayrıca hesaplanan her türlü projelendirme ve hizmetler bu birim fiyat 
kapsamı dışındadır. 
 
Birim fiyatın ödeme şekli 
 
Bu birim fiyat, projelendirilen her bir köprü için aşamalarının her birisinde aşağıdaki oranlarda 
tediye edilir. 
 
 
- Köprü öneri projelerinin hazırlanması ve idareye sunulması…..…..………….. % 10 
 
- Köprü Avan Projelerin hazırlanması ve idare tarafından tasdik edilmesi …….. % 25 
   
- Uygulama projelerinin hazırlanması ve idareye teslim edilmesi  …………….. % 5 
 
- Uygulama projelerinin idare tarafından tasdik edilmesi………………………. % 55 
 
- Metrajların hazırlanması idareye sunulması, kontrol edilmesi ve onaylanması.. % 5 
 
 
 

 

Toplam                                                                                        % 100 
 
 
 
 
NOT: 1 – Avan projesinin İdareye sunulmasında onaylı sondaj raporu getirilecektir. 
 2 – Uygulama projelerinin İdareye sunulmasında onaylı geoteknik rapor getirilecektir. 
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Karayolları Kesin ve Ön Projeleri Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyatları Etüt, Proje ve 
Çevre Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Karayolu Kesin ve Ön Projeleri 

Mühendislik Hizmetleri Birim Fiyatları ile ilgili soru, görüş ve önerileriniz için; 
0312 415 80 25- 0312 415 73 40

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İnönü Bulvarı 

No: 14 C BLOK   06100 Yücetepe 
ANKARA-2015

Yatırım Proje Numarası:2006E040010

MALTEPE VERGİ DAİRESİ 
GENEL MÜDÜRLÜK VERGİ 

NUMARASI: 5230028459
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