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1 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması 
(derin kazı) M3 23,78 ₺ 0,00%

2 15.125.1006 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması M3 243,75 ₺ 0,00%

3 15.150.1003 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil)

M3 1.491,01 ₺ 0,00%

4 15.150.1006 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil)

M3 1.616,01 ₺ 0,00%

5 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi 
ve yerine konulması TON 19.696,93 ₺ 0,00%

6 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi 
ve yerine konulması. TON 19.448,18 ₺ 0,00%

7 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 254,33 ₺ 0,00%

8 15.185.1005 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) M3 35,03 ₺ 0,00%

9 15.185.1013 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 
yapılması. (0,00-51,50 m arası) M2 58,16 ₺ 0,00%

10 15.190.1002 Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) M2 43,66 ₺ 0,00%

11 15.200.1001 Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı 
üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi 
(150 basınç dayanımı<200 KN/m2)

M2 32,56 ₺ 0,00%

12 15.205.1004 Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine 
döşenmesi MT 72,55 ₺ 0,00%

13 15.220.1001 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar 
yapılması M2 200,69 ₺ 0,00%

14 15.220.1004 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar 
yapılması M2 227,41 ₺ 0,00%

15 15.245.1001 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi M2 12,78 ₺ 0,00%

16 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması M2 121,55 ₺ 0,00%

17 15.255.1003 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C  soğukta bükülmeli) cam tülü 
taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C  soğukta bükülmeli) 
polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı 

M2 201,11 ₺ 0,00%

18 15.270.1009 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 
1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması M2 115,91 ₺ 0,00%

19 15.275.1106 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması M2 110,49 ₺ 0,00%

20 15.280.1011 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) M2 33,05 ₺ 0,00%

21 15.280.1012 Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması M2 117,46 ₺ 0,00%

22 15.280.1013 Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması 
(Beton, tuğla vb. yüzeylere) M2 129,18 ₺ 0,00%

23 15.300.1002 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) M2 488,38 ₺ 0,00%

24 15.305.1004 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması 
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 
Latalı sistem)

M2 327,36 ₺ 0,00%

25 15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 
donma-çözülme çevrimine dayanıklı) MT 275,34 ₺ 0,00%

26 15.315.1002 Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine 
tesbiti MT 89,65 ₺ 0,00%

27 15.315.1101 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz 
oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) MT 116,68 ₺ 0,00%
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28 15.341.1021 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) 
grafit/karbon esaslı  ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda 
dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

M2 264,80 ₺ 0,00%

29 15.341.4004 Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040<= Isıl iletkenliği<= 
0,045W/(m.K)  olan, 8 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı camyünü şilte 
ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi

M2 96,06 ₺ 0,00%

30 15.375.1054 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2 239,65 ₺ 0,00%

31 15.380.1057 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma 
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik 
duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo 

M2 247,15 ₺ 0,00%

32 15.385.1028-
A3

60 x 120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, 
renkli, parlak, sırsız porselen karo ile döşeme kaplaması yapılması (karo 
yapıştırıcısı ile) - rektifiyeli

M2 792,83 ₺ 0,00%

33 15.410.1103 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması 
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 679,60 ₺ 0,00%

34 15.410.1203 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-
40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 696,16 ₺ 0,00%

35 15.410.1303 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 
cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) MT 384,65 ₺ 0,00%

36 15.410.1403 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 1.000,84 ₺ 0,00%

37 15.410.1503 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 1.044,59 ₺ 0,00%

38 15.410.1703 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-
50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) M2 902,41 ₺ 0,00%

39 15.455.1001 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama 
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 
 

KG 66,41 ₺ 0,00%

40 15.465.1001 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. 
Plastik ) AD 50,00 ₺ 0,00%

41 15.465.1008 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) AD 51,25 ₺ 0,00%

42 15.465.1010 Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) AD 8,63 ₺ 0,00%

43 15.465.1116 Menteşenin yerine takılması AD 10,38 ₺ 0,00%

44 15.465.1202 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı 
( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) AD 175,00 ₺ 0,00%

45 15.465.1204 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, 
Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) AD 141,25 ₺ 0,00%

46 15.470.1010 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu 
çift camlı pencere ünitesi takılması M2 724,00 ₺ 0,00%

47 15.490.1003 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması 
(süpürgelik dahil) M2 202,86 ₺ 0,00%

48 15.495.1001 Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması MT 62,09 ₺ 0,00%

49 15.510.1001 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması M2 740,88 ₺ 0,00%

50 15.510.1103 Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, 
kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması M2 988,29 ₺ 0,00%

51 77.130.1013 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI 
YAPILMASI M2 3.900,33 ₺ 0,00%

52 77.130.1014 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI 
YAPILMASI M2 3.237,51 ₺ 0,00%

53 48.410.1001-
A

2 cm kalınlığında aksaray yaylak granit plakla tezgah üstü kaplaması 
yapılması (süpürgelik ve kalınlaştırma dahil) M2 1.808,20 ₺ 0,00%

54 15.530.1901-
A

Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf 
mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali 
taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart 

M2 330,26 ₺ 0,00%
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55 15.535.1030 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz 
boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum  plakadan (en aw 3000 serisi) gizli 
taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması

M2 451,79 ₺ 0,00%

56 15.540.1256 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat 
boya yapılması (iç cephe) M2 57,58 ₺ 0,00%

57 15.540.1323 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik 
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) M2 94,19 ₺ 0,00%

58 15.540.1427 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama 
yapılması M2 112,78 ₺ 0,00%

59 15.550.1001 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması KG 58,39 ₺ 0,00%

60 77.105.1001 MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE 
KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) M2 1.511,26 ₺ 0,00%

61 77.170.1009 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI AD 13.400,00 ₺ 0,00%

62 İÖBF-05 Çelik kapı temini ve montajının yapılması (tüm aksesuarları dahil) AD 5.500,00 ₺ 0,00%

63 İÖBF-06 Stropiyer duvar bandı yapılması (duvar - tavan birleşim yeri) MT 45,00 ₺ 0,00%

64 İÖBF-10 Alüminyum korkuluk (3 emniyet bariyerli) ve küpeştesi yapılması MT 750,00 ₺ 0,00%

65 10.240.3101 10 cm genişlikte Söve / Kat Silmesi Vb. (min. 10 cm kalınlıkta) MT 126,00 ₺ 0,00%


