
Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 1,5 12,40 18,60

01.501 Saat 1 9,10 9,10

27,70

6,93

34,63

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3000 Ah�ap kiri�leme v e karkas kısımlarda de�i�mesi gerekli elemanların sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap kiri�leme ve karkas kısımlarda de� i�mesi gerekli elemanların ta�ıyıcı  sisteme ve yan elemanlara zarar vermeden itina ile sökülmesi , idarenin �antiye içinde 
gösterece� i yere kadar ta�ınıp  istif edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ............................TL. dir.                                                                                                                            
ÖLÇÜ: Ah�ap elemanı sökülen duvar ve dö�eme yüzeyi m2 olarak hesaplanır.

Dülger ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 2,5 12,40 31,00

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.274 Kt 0,06944 7,20 0,50

04.K02 m³ 0,004 1.500,00 6,00

42,05

10,51

52,56

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3001 Duvar kaplaması karkası yapılması (dı� cephe)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ( 3x5 ) cm ebadında  lataların  50 cm  iç  açıklıkta  ( 5x10x5 ) cm  ebadındaki sabitle�tirilmi� takozlar marifetiyle vidalanarak yatay ve dü�eyde �akülüne 
getirilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalatlar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dülger ustası

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 17 12,40 210,80

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.275/1 kg 2 2,75 5,50

04.279 kg 8 2,65 21,20

04.K02 m³ 1,05 1.500,00 1.575,00

1.980,85

495,21

2.476,06

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3002
2.Sınıf çam kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve i�lenmi� küçük demirler marifetiyle ah�ap takviye ve karkas 
yapılması (çatı-tavan-dö�eme ve duvarlarda)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 2.sınıf kuru , çatlaksız , budaksız ,fırınlanmı� ,kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile çatı , tavan , dö�eme ve duvar karkaslarının orijinal örne�ine veya 
idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve sakülünde cıvata - somun - bulon ve islenmi� küçük demirler 
marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dülger ustası

Düz i�çi

Bulon

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 16 12,40 198,40

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.270 kg 10 2,25 22,50

04.K02 m³ 1,05 1.500,00 1.575,00

1.964,25

491,06

2.455,31

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3003 2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ah�ap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan- dö�eme ve duvarlarda)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 2. sınıf kuru , çatlaksız , budaksız , fırınlanmı�, kurt yeni�i olmayan , çam kerestesi ile çatı , tavan , dö�eme ve duvar karkaslarının orijinal örne�ine veya 
idarece verilecek detay projesine  göre  etrafındaki  kargir  ve  ah�ap  aksama  zarar  vermeden  terazi gönye  ve �akülünde  çivi  marifetiyle binada  sarsıntı  yapmadan  
her  parçanın  tek  parçadan  olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır

Kârlı birim fiyatı

Dülger ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 18 12,40 223,20

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.275/1 kg 2 2,75 5,50

04.279 kg 8 2,65 21,20

04.K08 m³ 1,05 4.800,00 5.040,00

5.458,25

1.364,56

6.822,81

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3004
1.Sınıf me�e kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve i�lenmi� küçük demirler marifetiyle ah�ap takviye ve karkas 
yapılması (çatı-tavan-dö�eme ve duvarlarda)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf  me�e kerestesi ile çatı , tavan , dö�eme ve duvar karkaslarının orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve 
ah�ap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve �akülünde civata - somun - bulon ve i�lenmi� küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek 
parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma ,yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Dülger ustası

Düz i�çi

Bulon

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Me�e kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 16 12,40 198,40

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.275/1 kg 2 2,75 5,50

04.279 kg 8 2,65 21,20

393,45

98,36

491,81

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3005
�dare malı çam veya sert a�aç kereste ile cıvata-somun-bulon ve i�lenmi� küçük demirler marifetiyle ah�ap 
takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan-dö�eme ve duvarlarda)

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �dare malı çam veya sert a�aç kereste ile çatı tavan dö�eme ve duvar karkaslarının orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki 
kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve �akülünde civata -somun-bulon ve i�lenmi� küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın 
tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dülger ustası

Düz i�çi

Bulon



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 16 12,40 198,40

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.270 kg 10 2,25 22,50

389,25

97,31

486,56

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3006
�dare malı çam kereste ile çivi marifetiyle ah�ap takviye ve karkas yapılması (çatı-tavan- dö�eme ve 
duvarlarda)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �dare  malı çam kerestesi ile çatı , tavan , dö�eme ve duvar karkaslarının orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve 
ah�ap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve �akülünde çivi marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı 
olarak tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dülger ustası

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.502 Saat 4 9,70 38,80

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 4 12,40 49,60

160,40

40,10

200,50

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Mütehassıs usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3007 Klasik müzeyyen çıtalı tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Oturmu� ,çökmü� durumda olan tavanların askıya alınmaksızın ; ah�ap kısımlara zarar verilmeyecek  �ekilde  ah�ap  malzeme ve  koruyucularla  takviye  
edilerek  tavanın  ba�lı bulundu�u karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için her türlü i�çilik , malzeme 
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Düzeltilen kısımlar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Erbab i�çi

Mütehassıs usta



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2,5 12,40 31,00

01.209 Saat 4 9,25 37,00

01.502 Saat 4 9,70 38,80

106,80

26,70

133,50

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Erbab i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3008 Normal tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Oturmu� , çökmü�  durumda olan  tavanların askıya alınmaksızın , ah�ap kısımlara zarar verilmeyecek �ekilde ah�ap malzeme ve koruyucularla takviye 
edilerek , tavanın ba�lı bulundu�u karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak , krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için , her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Düzeltilen kısımlar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 0,8 12,40 9,92

01.209 Saat 0,6 9,25 5,55

01.501 Saat 0,85 9,10 7,74

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.K02 m³ 0,011 1.500,00 16,50

39,94

9,99

49,93

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3009 Sıva üzerleri tezyinatlı bölümlerdeki tavan veya duvarda ba�dadi çakılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tezyinatlı  sıvalar  arasında  sökülmü�  bulunan  kısımlara 2. sınıf çam kerestesinden orijinal ebatlarına uygun olarak hazırlanmı� ba�dadi çıtaların iki�er cm 
aralıklarla etrafına zarar vermeden çakılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Ba�dadi çakılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT: Bu fiyat kontrollu�un tespit edece�i , yalnız tezyinatlı sıvalar arasında bulunan ve ba�dadi çakılan yerler için uygulanır.

Girdiler

Dülger ustası

Marangoz usta yardımcısı

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 8 24,00 192,00

01.501 Saat 8 9,10 72,80

01.502 Saat 7 9,70 67,90

04.270 kg 10 2,25 22,50

04.152 m³ 0,21 960,00 201,60

556,80

139,20

696,00

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3010 Askıya alma (takviye yapılması)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çatı , tavan, kiri� , kolon , duvar gibi imalatların isin önemi ve olabilecek tahribat göz önünde tutularak projesi dahilinde askıya alınacak kısım arasına özel 
yapılmı� ve içine tala� doldurulmu� torbaları koymak �artıyla , 2. sınıf çam kerestesi ile askıya alınması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Askıda kullanılan ah�ap malzemenin tek tek boyutları ölçülerek m3 olarak hesaplanır.
NOT:                                                                                                                                                                                                                                     1- yüklenici askıya 
alma ve takviye projesini hesapları ile birlikte hazırlayıp idareye verecektir.Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir. Tavan ve çatılara katiyen 
amele çıkmayacak , i�leri mütehassıs ustalar yapacaktır.                                                                                         2- Bina  çevresinde  kurulan  i� iskelesi  tahkim  edilecek  
askıya  alma  ve destekleme görevini de yerine getirmesi halinde i� iskelesinin beher m3 için 0.8028 m3 kereste , askıya alma iskelesi için yapılacak kübaj hesabından 
dü�ülür.Kalan kısım yukarıdaki fiyattan , iskele ise kendi pozundan ödenecektir.                                                                                                                                                                                                                            
3- Tamamen yıkılacak veya sökülecek kısımlarda askıya alma bedeli verilmez.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Düz i�çi

Erbab i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 7 24,00 168,00

01.501 Saat 10 9,10 91,00

01.K02 Saat 5 12,40 62,00

04.270 kg 10 2,25 22,50

343,50

85,88

429,38

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3011 �dare malı kereste ile askıya alma (takviye yapılması)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3010 �artlarıyla idare malı kereste ile askıya alma ( takviye yapılması )  için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Poz no 3010 �artlarıyla m3 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Düz i�çi

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 0,25 24,00 6,00

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.502 Saat 0,405 9,70 3,93

04.270 kg 0,0675 2,25 0,15

04.275/1 kg 0,0405 2,75 0,11

04.279 kg 0,02025 2,65 0,05

04.152 m³ 0,0027 960,00 2,59

15,11

3,78

18,89

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3012 10 m yüksekli�e kadar a�ır i� iskelesi yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �ki  yüzünde  270 cm  ara  ile  ( 10x10 ) cm dikme  ve  yine  iki  yüzünde  iskele yükseli�ince her iki metrede bir yatay ( 5x10 ) cm ku�ak ve dikme aralarında 
çift ( 5x10 ) cm 3  kiri�i , her üç aralıkta bir ( 5x10 ) cm rüzgar ba�lantıları yeteri kadar ( 5x10 ) cm korkuluk ve çalı�ma kalası , iskelenin devrilmemesi için yerde 
payandaları ve binaya ba�lantı kordonları bulunan en fazla 10 mt yüksekli�e kadar beher m3 a�ır i� iskelesinin yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - 
dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
NOT:                                                                                                                                                                                                                                     1-A�ır �� �skelesi: 
Boya , badana , sıva , tu�la duvar , derz vs. gibi hafif imalatlar dı�ındaki blok ta� , blok mermer özellikli a�ır i�lerde uygulanır.            2- yüklenici a�ır i� iskelesi projesini 
hazırlayıp idareye verecektir. Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.                              3- 10 metreden yüksek ve yukarıdaki �artlara göre 
yapılan iskele için a�a�ıdaki formüle uygun olarak yapılacak yeni fiyat tutana�ı ile yükseklik zammı uygulanır.                                                                                                                                                                                                               
YÜKSEKL�K ZAMMI FORMÜLÜ 1/1.5xM (H-10) x (K1+K2) M=0.10 H=�skelenin tabanından itibaren yüksekli�i K1=Düz i�çi
saat ücreti K2=Dülger saat ücreti YÜK.ZAMMI:10 mt. den yüksek a�ır  i� iskelesine de yukarıdaki formüle göre hesaplanan bedel iskelenin tamamı için m3 olarak ödenir.

Girdiler

Mütehassıs usta

Erbab i�çi

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Bulon

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2,5 9,10 22,75

01.502 Saat 10 9,70 97,00

01.K01 Saat 10 24,00 240,00

359,75

89,94

449,69Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3013 Ah�ap karkas sökülmesi (çatı-beden duvarı-dö�eme ve tavan karkası için)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çatı , beden duvarı , dö�eme ve tavanlarda bulunan ve de�i�tirilmesi idarece gerekli görülen her ebattaki ah�apların etrafındaki kargir ve ah�ap imalata zarar 
vermeden tek tek sökülmesi , çivilerinin  ayıklanması  depoda  muhafaza altına  alınarak  ebatlarına göre  istif edilmesi ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ah�ap karkaslar m3 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Erbab i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

01.502 Saat 0,3 9,70 2,91

01.K01 Saat 0,3 24,00 7,20

11,93

2,98

14,91Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3014 Tezyinatlı kısımlarda ba�dadi sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tezyinatlı kısımlardaki sıvaları kısmen dökülmü� veya alınmı� ba�dadilerin tezyinatlı sıvalara zarar vermeden sökülmesi ve istifi için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Erbab i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 0,5 12,40 6,20

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

04.269 m² 1,15 3,65 4,20

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

14,27

3,57

17,84

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3015 Metal deplüvayye (rabitz) çakılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap  karkas üzerine rabitz telinin gergin vaziyette çakılması ve çivi ba�larının kıvrılması için gerekli her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Metal düplüvayye (rabitz) çakılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Kârlı birim fiyatı

Dülger ustası

Düz i�çi

Metal depluvaye

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.K01 m³ 0,03 2.500,00 75,00

144,33

36,08

180,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3016 (2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm geni�li�inde 1.sınıf çam kerestesi ile alaturka dö�eme yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i  olmayan çam kerestesinin i�lenmesi 
, lambazıvana veya bindirme yapılarak  rendelenip  alı�tırılması , gerekti�inde  zıvana  yerlerinde sert  a�aç  çıta kullanılması , mevcut ızgara üzerine ve birbirine veya 
mevcut dö�eme tahtalarına alı�tırılması sureti  ile  tespit  edilerek  tüm  yüzeyin zımparalanması için  her  türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan dö�eme m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 20 12,40 248,00

01.501 Saat 6 9,10 54,60

04.270 kg 2,5 2,25 5,63

04.K02 m³ 0,2 1.500,00 300,00

608,23

152,06

760,29

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3017 2.sınıf çam kerestesi ile sızdırmasız kalas dö�eme yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kubbe , tonoz vb. yerlerdeki kur�un kaplamasının zarar görmemesi veya tezyinatlı kısımlara zarar vermeden geçi�i sa�lamak amacı ile önemli yapılarda 
tasdikli projesine göre yapılacak  kalas  dö�emenin  çivi  marifetiyle gerekli  yerlerinden  takviye  yapılarak sa�lamla�tırılması i� bitiminde sökülmesi için her türlü i�çilik , 
malzeme ,i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat m3 olarak hesaplanır.
NOT: Sökülen kereste yüklenici veya ta�erona aittir.

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 2.sınıf



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 6,5 12,40 80,60

01.209 Saat 4 9,25 37,00

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.743/07 m² 1,2 10,00 12,00

04.K09 m³ 0,003 2.400,00 7,20

142,31

35,58

177,89

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3018 19 mm yonga levha ile kö�e taksimatlı masifli fugalı asma tavan yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmis zımparalanmı� ve sert a�aç ile masiflenmi� yonga levha ile, idarece verilecek  detay  projesine göre  mevcut konstrüksiyon üzerine 
hazırlanmı�  fugalı  tavanın montajı  ve  alı�tırılması  için  her  türlü  i�çilik, malzeme, i�yerindeki  yatay - dü�ey  ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan  fugalı  tavan  m2  olarak  hesaplanır. ( Yapılan  tavanın  ta�ıyıcı konstrüksiyonu veya iskeleti, demir aksamı ve kaplama
malzemeleri ayrıca kendi pozundan ödenecektir.)

Girdiler

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Düz i�çi

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,

Me�e kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 0,5 12,40 6,20

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.270 kg 0,3 2,25 0,68

04.K02 m³ 0,008 1.500,00 12,00

23,43

5,86

29,29

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3019 2.sınıf çam kerestesi ile tahta perde yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �n�aat  safhasında do�abilecek  muhtemel  kazaları  önlemek ve çalı�ılan mahal ile ziyaretçilerin temasının kesilmesi amacı ile 2. sınıf çam kerestesi ile 
dikme ve payanda ile desteklenerek perde yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan tahta perde m2 olarak hesaplanır.
NOT: Sökülen tahta perde yüklenici veya ta�erona aittir.

Kârlı birim fiyatı

Dülger ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

04.V011/1 m³ 1,05 2.500,00 2.625,00

04.175 kg 90 3,75 337,50

04.274 Kt 1 7,20 7,20

03.649/2 Saat 2 16,38 32,76

03.589/3(Y) Saat 1,5 269,95 404,93

KGM/03.587 Saat 0,5 243,19 121,60

03.661(Y) Saat 1,5 50,21 75,32

01.V05/3 Saat 20 12,40 248,00

01.501 Saat 20 9,10 182,00

01.017 Saat 20 12,40 248,00

01.009 Saat 25 12,40 310,00

01.209 Saat 25 9,25 231,25

01.V04 Saat 20 24,00 480,00

01.V05/3 Saat 20 12,40 248,00

01.501 Saat 20 9,10 182,00

01.501 Saat 25 9,10 227,50

5.961,06

1.490,27

7.451,33

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3020 Lamine keresteden çift yönlü çatı makası yapılması ve yerine konulması

Kurumu: Çevre ve �ehircilik>Rayiçler
Teknik Tarifi: �darece verilen veya kurul onaylı projeye göre 4 tarafı silinmi� keskin kenarlar, pahlanmı�, ek yerleri kurt a�ızı olarak hazırlanmı� lamine edilmi� 1. sınıf çam 
kereste malzeme ile kiri� yapımında birle�im yerlerine gönye açılarak kemik tutkalı ve a�aç vidası ile birle�tirilmesi, lamineyi olu�turmak üzere ah�ap malzemeye bulon 
deli�i açılarak sabitlenmesi etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden terazi, gönye ve �akülünde monte edilmesi için her türlü metal kenet, bulon, metal aksam 
hariç malzeme, i�çilik, nakliye, yatay-dü�ey ta�ıma,
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıdır.                                                                                                                                                    
 ÖLÇÜ: Ah�ap çatı makası elemanları ayarı ayrı m3 olarak hesaplanır.                                                                                                                          
NOT: Her türlü metal kenet, bulon ve metal aksam projesine göre hesaplanır.

Girdiler

Malzeme

Çam Kereste(��ba�ı 1.Sınıf)Rutubeti 15 derece altı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Marangoz ustası

Delik açma (dikme)

Matkabın 1 Saaatlik ücreti

Ah�ap do�rama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti

�antiye içi ta�ıma

Vinç in Bir Saatlik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunlu�unda ortalama 
25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)

Forklift'in 1 saatlik ücreti

Lamine i�lemi

Mütehassıs Ah�ap ��leri Usta Yardımcısı

Düz i�çi

��çilik

Dülger ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Marangoz usta yardımcısı

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Ah�ap ��leri Usta Yardımcısı

Düz i�çi

�antiye içi ta�ıma

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,01 2.500,00 25,00

173,39

43,35

216,74

Çiviler (TS 155)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3051
1.sınıf  çam kerestesi ile (15-20) cm geni�likte 3,5 cm kalınlıkta klasik prof illi koltuk altı silmesi v e ay na 

perv azı y apılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne� ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sını f kuru , budaksız , çatlaksız , fı rınlanmı� , kurt yeni� i olmayan çam kerestesi ile imalatın yapı lması , 
profil ve di�lerinin açı lması , zımparalanması , ek yerlerinin ve kö�elerinin alı�tı rı lması , koltuk altı  silmesi ve ayna pervazının birlikte yerine tespit edilmesi için  her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen koltuk altı  silmesi ve ayna pervazı birlikte mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Zımpara ka�ıdı  (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sını f

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 4 24,00 96,00

01.K02 Saat 3,5 12,40 43,40

04.270 kg 0,15 2,25 0,34

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K08 m³ 0,006 4.800,00 28,80

171,90

42,98

214,88

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3052 1.sınıf  me�e kerestesi ile (10-15) cm geni�likte 3 cm kalınlıkta prof illi di�li duv ar bandı y apılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne� ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sını f kuru , budaksız , çatlaksız , fı rınlanmı� , kurt yeni� i olmayan me�e kerestesi ile üzerinde de� i�ik 
ebatlarda di� , pah ve profillerin açı larak duvar bantlarının hazırlanması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve 
genel giderler dahil 1 mt fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen duvar bantı  mt olarak ölçülür .

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı  (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sını f

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 6,5 24,00 156,00

01.K02 Saat 5 12,40 62,00

04.271 kg 0,2 5,50 1,10

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,012 2.500,00 30,00

259,28

64,82

324,10

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3053 1.sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm geni�likte 3 cm kalınlıkta dekopajlı saçak süs pervazı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�inden alınan desenin 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile yapılan saçak alın elemanı üzerine 
çizilmesi; çizilen desenin el ve makina i�çili�i ile dekope edilmesi ve saçak süs pervazının yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

40,55

10,14

50,69

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3054 (10-30) cm geni�likte klasik profil i�lemeli koltuk altı silmesi sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik profil i�lemeli koltuk altı silmesinin etrafındaki kargir ve ah�ap imalatlara zarar vermeden  sökülmesi , çivilerin  ayıklanması, idareye  tutanakla  teslim  
edilmesi ve depoya nakledilip  istiflenmesi  için  her  türlü  i�çilik , malzeme,  i�yerindeki  yatay - dü�ey  ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen koltuk altı silmesi mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

28,55

7,14

35,69

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3055 (0-15) cm geni�likte profil i�lemeli klasik ah�ap koltuk altı silmesi pervazı sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Profil i�lemeli klasik ah�ap koltuk altı silmesi pervazının etrafındaki kargir ve ah�ap imalatlara zarar vermeden sökülmesi ,
çivilerinin ayıklanması , idareye tutanakla teslim edilmesi ve  depoya nakledilip  istiflenmesi  için  her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki  yatay- dü�ey ta�ıma , yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.                                                                                                        
ÖLÇÜ: Sökülen koltuk altı silmesi pervazı mt olarak ölçülür.

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,5 24,00 12,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.K08 m³ 0,004 4.800,00 19,20

39,68

9,92

49,60

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3056 1.sınıf me�e kerestesi ile (4-6) cm çapında yuvarlak kesitli korni� yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan me�e kerestesi ile ortalama 
( 4-6 ) cm çapında yuvarlak kesitli korni�in hazırlanması , zımparalanması , ve yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen ah�ap korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta yardımcısı

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 4 24,00 96,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.271 kg 0,1 5,50 0,55

04.K01 m³ 0,007 2.500,00 17,50

147,95

36,99

184,94

Düz i�çi

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3057
1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm geni�likte 2,5 cm kalınlıkta profilli çıtalı sabit saçak altı alın korni�i 
yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı�  kurt  yeni�i  olmayan çam  kerestesi  ile  saçak  
altı  alın  tahtasının hazırlanması , profil açılması silinmesi , tüm i�lemler bittikten sonra yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.271 kg 0,1 5,50 0,55

04.K01 m³ 0,003 2.500,00 7,50

89,95

22,49

112,44

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3058 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm geni�likte 1,5 cm kalınlıkta ku�ak yapılması

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt  yeni�i
olmayan çam kerestesi ile ku�ak yapılması, silinmesi , zımparalanması , yerlerine tespit edilmesi , kö�e ve ek yerlerinin itinalı olarak alı�tırılması için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen ku�ak mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Düz i�çi

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.K01 m³ 0,003 2.500,00 7,50

46,18

11,55

57,73

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3059 1.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm ebadında oymalı-tezyini ve silmeli korni� yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile oymalı 
tezyini ve silmeli korni�in hazırlanması , silinmesi , zımparalanması  ve yerine  tespit  edilmesi  için  her  türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta yardımcısı

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,5 24,00 12,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.K01 m³ 0,003 2.500,00 7,50

27,98

7,00

34,98

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3060 1.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm ebadında profilli kö�e korni� kordon yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt  yeni�i olmayan  çam  kerestesi  ile  
üzerine profillerin  açılarak korni�in hazırlanması , tüm i�lemler bittikten sonra yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta yardımcısı

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

01.K01 Saat 0,3 24,00 7,20

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.K01 m³ 0,005 2.500,00 12,50

21,75

5,44

27,19

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3061 1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında çift çıta baskılı klasik aynalı süpürgelik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile 
süpürgeli�in hazırlanması , varsa profillerin açılması , silinmesi , zımparalanması , vida yardımı ile yerlerine tespit edilmesi, kö�e ve ek yerleri ile alt ve üst çıtaların 
yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.274/1 Adet 4 0,16 0,64

04.K08 m³ 0,004 4.800,00 19,20

76,26

19,07

95,33

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3062 1.sınıf me�e kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli di�li süpürgelik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan me�e kerestesi ile 
süpürgeli�in hazırlanması , profil ve di�lerin açılması , silinmesi , zımparalanması , vida yardımı ile yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Vida ve plastik dübel

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.274/1 Adet 4 0,16 0,64

04.K01 m³ 0,004 2.500,00 10,00

04.K02 m³ 0,0005 1.500,00 0,75

43,41

10,85

54,26

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3063
1.sınıf çam kerestesi ile (10x3) cm ebadında profilli çift di�li, pahlı arka yüzeyinde tesisat kanal bo�luklu 
süpürgelik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile 
süpürgeli�in yapılması ; profil ve di�lerin arka kısımda bulunan tesisat kanalının hazırlanması , silinmesi , zımparalanması , 50 cm ara ile duvara tespit edilen takozların 
üzerine vida yardımı ile tespiti için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelik mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Vida ve plastik dübel

Çam kereste 1.sınıf

Çam kereste 2.sınıf



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.K01 Saat 0,5 24,00 12,00

14,73

3,68

18,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3064 (5-12) cm yüksekli�inde profil i�lemeli süpürgelik sökülmesi

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Süpürgeliklerin dö�emeye  zarar vermeden sökülmesi , çivilerin ayıklanması , depoda istif edilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim 
edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen süpürgelik mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

39,64

9,91

49,55

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3065 Profilli mevcut süpürgeliklerin sökülmesi, onarılması ve yerine konulması i�çili�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut süpürgeliklerin dö�emeye zarar vermeden sökülmesi , onarıldıktan sonra vida yardımı ile tekrar yerine tespit edilmesi için
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.                             ÖLÇÜ: Sökülüp 
onarılan süpürgelik mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

01.K01 Saat 16 24,00 384,00

01.K02 Saat 16 12,40 198,40

04.167 m³ 0,004 1.940,00 7,76

04.175 kg 0,1 3,75 0,38

04.271 kg 0,2 5,50 1,10

04.K01 m³ 0,04 2.500,00 100,00

709,84

177,46

887,30

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3067
1.sınıf çam kerestesi ile nebati tezyinatlı kontrplak bile�imli 3 cm kalınlı�ında dekopaj ile barok ve ampir desen 
yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ve kontraplak tabla bile�imi üzerine barok ve ampir desenlerin çizilmesi , 
bu desenlerin el ve makine i�çili�i yardımı ile dekope edilmesi ve yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen imalat m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Kontraplak (TS 46)

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3 9,10 27,30

01.K01 Saat 18 24,00 432,00

01.K02 Saat 18 12,40 223,20

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,25 2,25 0,56

04.K08 m³ 0,02 4.800,00 96,00

779,79

194,95

974,74

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3068 1.sınıf me�e kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli, parçalı, elibö�ründe(e�ri) yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i olmayan me�e kerestesi ile eli bö�ründenin her 
parçasının hazırlanacak �ablonlara göre kesilmesi , gerekli kavislerin verilmesi , profil açılması , motiflerin yapılması , sistresi , zımparalanması , her parçanın (ah�abın 
suyuna göre ayarlanmak �artıyla ) tutkal , çivi ve  zıvanalarla birbirine belirsiz alı�tırılması , bütün parçalar eklenip elibö�ründe meydana geldikten sonra tekrar 
zımparalanarak son temizli�inin yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat �erit kırılarak mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3 9,10 27,30

01.K01 Saat 18 24,00 432,00

01.K02 Saat 18 12,40 223,20

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,25 2,25 0,56

04.K01 m³ 0,02 2.500,00 50,00

733,79

183,45

917,24

Girdiler

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3069 1.sınıf çam kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, profilli,parçalı, elibö�ründe(e�ri) yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1.sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i  olmayan , fırınlanmı� çam kerestesinin her 
parçasının hazırlanacak �ablonlara göre kesilmesi , gerekli kavisin verilmesi , profil açılması , motif oyulması , sistresi ve zımparalanması , her  parçanın (ah�abın  suyuna  
göre  ayarlanmak  �artıyla) tutkal , çivi , zıvanalarla  birbirine belirsiz  alı�tırılması , bütün parçalar  eklenip  eli  bö�ründe  meydana geldikten sonra tekrar zımparalanarak 
son temizli�inin yapılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat �erit kırılarak mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2,5 24,00 60,00

01.K02 Saat 2,5 12,40 31,00

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.K02 m³ 0,011 1.500,00 16,50

110,01

27,50

137,51

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3070 2.sınıf çam kerestesi ile kavisli saçak altlarına elibö�ründe �eklinde omurga kasna�ı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya detay projesine göre saçak ve çıkma katlarına çakılan eli bö�ründe �eklinde omurga kasna�ının 2. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , 
kurt yeni�i olmayan , fırınlanmı� çam kerestesi ile hazırlanmı� �ablonlara göre kesilmesi , oyulması , kavis verilmesi
, çapaklarının temizlenmesi , ah�ap karkasa saçak meyiline göre ipinde tespit edilmesi ve takviyesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kasnak  dü�ey  düzlemdeki  dik  ölçülendirme  esas  alınarak  mt  cinsinden ölçülendirilecektir.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 2.sınıf



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.K01 m³ 0,009 2.500,00 22,50

55,21

13,80

69,01

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3071 (25-30) cm geni�likte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile saçak alın tahtası yapılması

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile saçak alın 
tahtası yapılması , yerine çivi ile çakılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen saçaklar mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)



ÖlçüBirimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.K01 m³ 0,0021 2.500,00 5,25

68,04

17,01

85,05

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3072 (5-7) cm geni�likte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile koltuk altı 
silmesinin yapılması , profillerin açılması , zımparalanması , ek yerlerinin , kö�elerinin alı�tırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen profilli koltuk altı silmesi mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.K01 m³ 0,0047 2.500,00 11,75

44,34

11,09

55,43

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3073 (10-15) cm geni�likte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf  çam kerestesi ile prof illi saçak alın silmesi y apılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne� ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sını f kuru , budaksız , çatlaksız , fı rınlanmı� , kurt yeni� i olmayan çam kerestesi ile saçak alın 
silmesinin yapı lması , profillerin açı lması ve zımparalanması , ek yerlerinin , kö�elerinin alı�tı rı lması ve yerine  monte edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - 
dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen profilli saçak alın silmesi mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sını f

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,75 9,10 6,83

01.507/1 Saat 1,5 9,25 13,88

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.179 m² 1,1 7,25 7,98

04.511 Adet 2 0,54 1,08

55,30

13,83

69,13

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3101 Me�e kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi�  ve kaplamaya hazırlanmı� masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlı�ında 1.sınıf me�e ile kaplama yapılarak preslenmesi , cilaya 
hazırlanması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.( Cila ayrıca ödenecektir.)

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Birinci sınıf usta yardımcısı

Me�e kaplama 0,8 mm

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,75 9,10 6,83

01.507/1 Saat 1,5 9,25 13,88

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.178 m² 1,1 10,50 11,55

04.511 Adet 2 0,54 1,08

58,87

14,72

73,59

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3102 Ceviz kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi�  ve kaplamaya hazırlanmı� masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlı�ındaki 1. sınıf ceviz kaplamanın preslenmesi , cilaya 
hazırlanması , için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.( Cila ayrıca ödenecektir. )

Girdiler

Marangoz ustası

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Ceviz kaplama 0,8 mm

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,75 9,10 6,83

01.507/1 Saat 2 9,25 18,50

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.183 m² 1,1 3,30 3,63

04.511 Adet 2 0,54 1,08

55,57

13,89

69,46

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3103 Kayın (astar) kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi� ve kaplamaya hazırlanmı� masifli yonga levha üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlı�ında 1. sınıf kayın

kaplamanın preslenmesi , cilaya hazırlanması için her türlü her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 

giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Birinci sınıf usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Kayın kaplama 0,8 mm



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 1,25 9,10 11,38

01.507/1 Saat 2 9,25 18,50

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.707/A1 m² 1,1 14,25 15,68

71,09

17,77

88,86

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3104 Her renk lamine levha ile kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi� ve kaplamaya hazırlanmı� masifli yonga levha üzerine tutkal kullanılarak 1 mm kalınlı�ında 1. sınıf her renk lamine levha preslenerek kaplama 
yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Birinci sınıf usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,25 24,00 6,00

8,28

2,07

10,35

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3105 Ah�ap kaplama sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap kaplamanın , kendisine ve etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin  ayıklanması , numaralanması , rölöve  üzerine  
i�lenmesi , depoya nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ah�ap kaplama m2 olarak hesaplanır.

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

01.K01 Saat 0,4 24,00 9,60

13,24

3,31

16,55

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3106 �nce ah�ap kaplama sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Özel öneme haiz ah�ap kaplamanın kendisine ve etrafındaki ah�ap aksama zarar vermeden sökülmesi , çivilerinin ayıklanması , numaralanması , rölöve 
üzerine i�lenmesi , depoya nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ince ah�ap kaplama m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

28,55

7,14

35,69

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3107 Ah�ap klasik i�lemeli kaplama sökülmesi

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ��lemeli  ah�ap  klasik  kaplamaların  kendisine ve  etrafındakilere zarar  vermeden sökülmesi , numaralanması , rölöve üzerine i�lenmesi , naylonlara 
sarılarak depoya nakledilmesi , muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki  yatay-dü�ey ta�ıma, yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik i�lemeli kaplama m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1,1 24,00 26,40

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.K01 m³ 0,015 2.500,00 37,50

72,83

18,21

91,04

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3108 1.sınıf çam kerestesi ile ince ah�ap kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  göre  1. sınıf  kuru , budaksız , çatlaksız , kurt  yeni�i  olmayan , fırınlanmı�  çam  kerestesi  ile  ince  ah�ap kaplama  yapılması  ( yalı  
bindirme  veya lambazıvanalı ) , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alı�tırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2,5 24,00 60,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.177 kg 0,1 2,90 0,29

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.K01 m³ 0,03 2.500,00 75,00

156,62

39,16

195,78

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3109 1.sınıf çam kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlı�ında duvar kaplaması yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine göre  ortalama 3 cm kalınlı�ında 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız,kurt yeni�i  olmayan , fırınlanmı� , çam kerestesi ile duvar kaplaması 
yapılması, lamba açılması , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alı�tırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.177 kg 0,1 2,90 0,29

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.K08 m³ 0,03 4.800,00 144,00

239,89

59,97

299,86

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3110 1.sınıf me�e kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlı�ında duvar kaplaması yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3109 �artlarıyla 1. sınıf me�e kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlı�ında duvar kaplaması  yapılması  için  her  türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki  yatay 
- dü�ey  ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

69,50

17,38

86,88

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3111 Klasik ah�ap tavanın yeniden kullanılacak �ekilde sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Profil  i�lemeli  3 cm kalınlı�ında özel klasik ah�ap tavan kaplamasının etrafındaki kargir  ve  ah�ap  aksama  zarar  vermeden sökülmesi , çivilerinin  
ayıklanması , depoya nakledilmesi , muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                                                ÖLÇÜ: Sökülen tavan yerinde m2 olarak 
hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 0,75 12,40 9,30

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.507/1 Saat 0,5 9,25 4,63

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,005 2.500,00 12,50

29,90

7,48

37,38

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3151 1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm geni�likte klasik profilli pervaz yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  veya  detay  projesine  göre  1. sınıf  kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt  yeni�i  olmayan  çam kerestesi  ile  pervazın  kesilerek  
profil  açılması , temizlenmesi , zımparalanması , kö�e ek yerlerinin alı�tırılması ve yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

Girdiler

Marangoz ustası

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 1,5 12,40 18,60

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.274/1 Adet 4 0,16 0,64

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K08 m³ 0,006 4.800,00 28,80

60,65

15,16

75,81

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3152 1.sınıf me�e kerestesi ile (13x3,5) cm ebadında profilli, di�li kapı pervazı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf  kuru  budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan me�e kerestesi ile (13x3.5) cm ebadında ; de�i�ik ebatlarda di� , pah ve profillerin 
açılması , kö�elerin 45 derecelik açı te�kil edecek �ekilde kesilmesi , temizlenmesi , duvara alı�tırılması , vida yardımı ile yerine tespit edilmesi , vida ba�larının  macunla 
doldurulması , kö�e ve kasa birle�im yerlerine tutkal sürülmesi , i�kence ile baskı yapılması ve zımparalanması için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Birinci sınıf usta yardımcısı

Vida ve plastik dübel

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 0,5 12,40 6,20

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.K01 m³ 0,003 2.500,00 7,50

16,09

4,02

20,11

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3153 1.sınıf çam kerestesi ile (10-12) cm geni�likte basit düz pervaz yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i olmayan , fırınlanmı� çam kerestesinin ebatlarına 
göre kesilmesi , varsa profil çekilmesi , silinmesi , temizli�i , zımparalanması , yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen pervaz mt olarak ölçülür.

Girdiler

Marangoz ustası

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.K01 Saat 0,3 24,00 7,20

9,93

2,48

12,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3154 Ah�ap klasik pervaz sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tekrar  kullanılacak  olan  kapı , pencere  kasaları  üzerinde  bulunan  ve  onarımı mümkün olmayan pervazların kasalara ve sıvalara zarar vermeyecek 
�ekilde sökülmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel gideler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

01.K01 Saat 0,8 24,00 19,20

01.K02 Saat 0,8 12,40 9,92

32,76

8,19

40,95

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3155 Mev cut klasik kapı, pencere v e kasaların y erine takılması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik  ah�ap  kapı , pencere ve kasaların numaralanıp rölöveye i�lendikten  sonra sökülmesi ve yerlerine alı�tı rı larak takı lması için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı ............................TL . dir.
ÖLÇÜ: Yerine takı lan kapı , pencere ve kasalar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 8 24,00 192,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.175 kg 0,05 3,75 0,19

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.274 Kt 0,06944 7,20 0,50

04.K01 m³ 0,105 2.500,00 262,50

482,50

120,63

603,13

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3156 1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarenin verece�i detay projesine göre 1. sınıf çam kerestesi ile çerçevenin yapılması , profillerin açılması , ekyerlerinin vidalanarak 
yerlerine alı�tırılması , etrafındaki  çıtaların  çakılması  ve  yerlerine  konulması  için  her  türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan pencere , kasadan kasaya m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Çiviler (TS 155)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 2,5 24,00 60,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.177 kg 0,65 2,90 1,89

04.270 kg 0,25 2,25 0,56

04.274 Kt 0,069444 7,20 0,50

04.511 Adet 4 0,54 2,16

04.K01 m³ 0,012 2.500,00 30,00

112,06

28,02

140,08

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3157 1.sınıf çam kerestesi ile klasik giyotin pencere ve kasaların onarımı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Sıkı�mı� , çalı�mayan  pencerelerin  rendelenip , çalı�ır  hale  getirilmesi , çürümü� kısımların  1. sınıf  çam  kerestesi  ile yenilenmesi , pencere birle�me  
kö�elerinin  oynayan kısımlarının  sökülüp  tutkallanarak  yeni  kavelalarla  sa�lamla�tırılması , gönyesi  ve �akülü bozulmu� kasaların düzeltilip karkasa yeniden tespit 
edilmesi , bozuk mente�elerin de�i�tirilip onarılması için hareketli kısmın sökülmesi ve yeniden takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksınız tüm pencere alanı m2 olarak hesaplanır.          
NOT: 1- De�i�tirilen ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u ile %30'u arasında veya pencere kasası toplam alanının %20'si ile %40'ı arasında kadar olması 
halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır. .
         2- De�i�tirilen ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u ile %50'si arasında veya pencere kasası toplam alanının %40'ı ile %60'ı arasında kadar olması 
halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.  .
        3- De�i�tirilen ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si ile %75'i arasında veya pencere kasası toplam alanının %60'ı ile %80'i arasında kadar olması 
halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır. 

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.177 kg 0,05 2,90 0,15

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,008 2.500,00 20,00

65,71

16,43

82,14

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3158
1.sınıf çam kerestesi ile klasik pencerelerin çürüyen eski parçalarının 
de�i� tirilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik ah�ap pencerelerin çürümü�  parçalarının çıkarılması , orij inal örne�ine göre çam kerestesi i le eksik olan 
parçalarının yapılarak profil lerinin açılması , di�er  kanat i le kasaya alı�tırılması ve çalı�ır hale getiri lmesi için her türlü i�çil ik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksınız tüm pencere alanı m2 olarak hesaplanır.          
NOT: 1- De�i�tiri len ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u i le %30'u arasında veya pencere kasası toplam alanının 
%20'si i le %40'ı arasında kadar olması halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır. .
         2- De�i�tiri len ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u i le %50'si arasında veya pencere kasası toplam alanının 
%40'ı i le %60'ı arasında kadar olması halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.  .
        3- De�i�tiri len ah�ap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si i le %75'i arasında veya pencere kasası toplam alanının 
%60'ı i le %80'i arasında kadar olması halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır. 

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çam kereste 1.sınıf

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.175 kg 0,05 3,75 0,19

04.272 kg 0,1 4,80 0,48

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,01 2.500,00 25,00

113,43

28,36

141,79

Çatal çivi (TS 155)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3159 1.sınıf çam kerestesi ile panjur onarımı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut klasik ah�ap panjurun çürüyen kısımlarının çam kerestesi ile yenilenmesi , paletleri hareket ettiren ah�ap çubu�un yapılması , kancaların çubu�a 
monte edilmesi , kanatların yerine takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m2 
fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Onarılıp yerine tespit edilen panjur kanadının dı� yüzey alanlar toplamı m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Çam kereste 1.sınıf

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 3,5 24,00 84,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.177 kg 0,05 2,90 0,15

04.270 kg 0,15 2,25 0,34

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.610/1D kg 0,3 1,42 0,43

04.K01 m³ 0,055 2.500,00 137,50

245,00

61,25

306,25

Girdiler

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3160 1.sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlı�ı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarenin verece�i detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlı�ı  5  cm'e  kadar  klasik kapı kasasının hazırlanması , 
profillerin  açılması , zımparalanarak çapaklarından temizlenmesi ve etrafına zarar vermeden yerine çakılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasası m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (TS 1081 EN 12591) (�zmir)

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çam kereste 1.sınıf

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 4 24,00 96,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.177 kg 0,05 2,90 0,15

04.270 kg 0,15 2,25 0,34

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.610/1D kg 0,3 1,42 0,43

04.K08 m³ 0,067 4.800,00 321,60

447,30

111,83

559,13

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3161 1.sınıf me�e kerestesi ile kayıt ve seren kalınlı�ı 5 cm'e kadar klasik kapı kasası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3160 �artlarıyla 1. sınıf me�e kerestesi ile kayıt ve seren kalınlı�ı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasası m2 olarak hesaplanır.

Kârlı birim fiyatı

Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (TS 1081 EN 12591) (�zmir)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.177 kg 0,05 2,90 0,15

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,007 2.500,00 17,50

63,77

15,94

79,71

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3162 1.sınıf çam kerestesi ile klasik tablalı profilli kapı kanat ve kasalarının çürüyen parçalarının de�i�tirilmesi

Çiviler (TS 155)

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik  tablalı  profilli  kapı  kanat  ve  kasalarının  çürümü� ,  kırılmı�  kısımlarının çıkarılarak çam kerestesi ile orjinaline uygun �ekilde yapılması , 
çalı�mayan parçaların çalı�ır hale  getirilerek  kanat  ve  kasanın  birbirine alı�tırılması  için  her  türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan ve alı�tırılan kapı, kanat ve kasalar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 4 9,10 36,40

01.K01 Saat 26 24,00 624,00

04.175 kg 0,3 3,75 1,13

04.511 Adet 4 0,54 2,16

04.K01 m³ 0,07 2.500,00 175,00

838,69

209,67

1.048,36Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Çırak

Çam kereste 1.sınıf

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Analizin Adı:

3163
1.sınıf çam kerestesi ile her iki yüzü profilli, i�lemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlı�ı 5 cm'e 
kadar olan klasik kapı kanadı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt  yeni�i  olmayan  çam  kerestesi  ile  kayıt 
,seren  ve  tablaların kalınlı�ının temizi 5 cm 'e kadar kesilmesi , yan kısımlarına kurt a�zı olacak �ekilde seren ve tablalara yuva açılması , serenlerin , ön ve arka 
yüzeylerine de�i�ik ebatlarda profil , pah , di� , açılması , tablaların ön kısımlarının arka yüzeylerine profil ve pah açılması , ön kısımlarında alt ve üst tablalarında el ile 
klasik çıkıntı ve yuvaların oyulması , orta tablada üst üste  ve farklı yükseklikte 3 adet kare geometrik �ekil te�kil edecek biçimde süslemelerin yapılması , kurt a�zı 
yuvalarına tutkal sürülmesi , kö�elere enaz 30 mm ebadında ah�ap kabale çakılması , parçaların birbirine alı�tırılması , zımparalanması , üzerine 3'er adet mente�e , 2 
adet sürgü ve kilit yerlerinin açılması , zımparalanması ve yerine alı�tırılıp monte edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı 
ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan kapı kanadı yerinde m2 olarak hesaplanır.

Girdiler



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 4 9,10 36,40

01.K01 Saat 30 24,00 720,00

04.175 kg 0,4 3,75 1,50

04.511 Adet 4 0,54 2,16

04.K08 m³ 0,08 4.800,00 384,00

1.144,06

286,02

1.430,08Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3164
1.sınıf me�e kerestesi ile her iki yüzü profilli, i�lemeli tek kanatta, oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlı�ı 5 cm'e 
kadar olan klasik kapı kanadı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3163 �artlarıyla 1. sınıf me�e kerestesi ile her iki yüzü profilli , i�lemeli tek kanatta 3 tablalı , kayıt ve seren kalınlı�ı  temizi 5 cm'e kadar olan klasik 
kapı kanadı yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel  giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan kapı kanadı yerinde m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Çırak

Mütehassıs usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 0,2 12,40 2,48

01.209 Saat 0,4 9,25 3,70

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

8,46

2,12

10,58

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3165 Ah�ap kapı, pencere veya kasa sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap kapı ve pencerelerin etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden,üzerinde cam varsa kırılmadan kasaları ve denizli�i ile birlikte itina ile 
sökülmesi , çivileri ayıklandıktan sonra depoya nakledilmesi ve tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , müteahhit 
karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen kapı , pencere ve kasalar m2 olarak hesaplanır.



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,3 24,00 7,20

9,48

2,37

11,85

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3166 Klasik ah�ap kapı, pencere veya kasa sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik i�lemeli kapı , pencere veya kasaların  etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden , cam varsa kırılmadan , kasaları ve denizli�i ile birlikte 
itina ile sökülmesi , çivileri ayıklandıktan sonra depoya nakledilmesi ve zabıtla idareye teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik ve i�lemeli kapı , pencere veya kasalar m2 olarak hesaplanır.



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 3 12,40 37,20

118,30

29,58

147,88

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Zarar  görmü�  kısımların  sökülerek  itina  ile  ek  yerleri  belli  olmayacak  �ekilde alı�tırılması  eksik  parçaların  tamamlanması ve yerine  tespit  edilmesi 
için her  türlü i�çilik, malzeme , i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarım yapılan kısım m2  olarak  hesaplanır. Kullanılan kereste miktarı ayrıca hesaplanacaktır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3167 Klasik dolap ve kapakların sökülmesi ve onarımı i�çili�i

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,8 24,00 19,20

21,48

5,37

26,85

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3168 Klasik dolap kapa�ı sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ��lemeli  klasik  dolap  kapaklarının  ah�ap  aksama  zarar  vermeden  sökülmesi ,numaralanarak i�aretlenmesi , depoda muhafaza altına alınması ve 
tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey .ta�ıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. 
dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik dolap kapakları m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

01.K02 Saat 2,5 12,40 31,00

04.167 m³ 0,0055 1.940,00 10,67

04.177 kg 0,2 2,90 0,58

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.K01 m³ 0,039 2.500,00 97,50

262,48

65,62

328,10

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Çam kereste 1.sınıf

3169 1.sınıf çam kerestesi ile yalıbaskısı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile yuvaların açılması , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine 
alı�tırılarak tutkallanması, çakılması , kontrplak malzemeye tutturulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine tespit edilen imalat m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Kontraplak (TS 46)

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2,5 24,00 60,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K01 m³ 0,001 2.500,00 2,50

90,96

22,74

113,70

Mütehassıs usta yardımcısı

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

3170 1.sınıf çam kerestesi ile (2,5x4) cm ebadında iç denizlik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile iç denizli�in 
hazırlanması , zımparalanması , çivi veya vida yardımıyla tutkallanarak kasaya çakılması için her türlü i�çilik , malzeme
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerinde mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,011 4.800,00 52,80

153,26

38,32

191,58

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Kârlı birim fiyatı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Çiviler (TS 155)

Analizin Adı:

3171 1.sınıf me�e kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre me�e kerestesi ile denizlik yapılması , alt kısımlarına damlalık açılması , gerekti�inde pah ve 
profil yapılarak hazırlanmı� takozlara ve  sövede açılan yuvalara çivi , vida marifetiyle tutturulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan denizlik mt olarak ölçülür.

Mütehassıs usta yardımcısı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K01 m³ 0,008 2.500,00 20,00

120,46

30,12

150,58

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3172

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

1.sınıf çam kerestesi ile (20x5) cm ebadında denizlik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3171 �artlarıyla 1. sınıf çam kerestesi ile denizlik yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan denizlik mt olarak ölçülür.

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Girdiler

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1,2 24,00 28,80

01.K02 Saat 0,7 12,40 8,68

04.270 kg 0,05 2,25 0,11

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K01 m³ 0,002 2.500,00 5,00

45,41

11,35

56,76

Çiviler (TS 155)

Kârlı birim fiyatı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Analizin Adı:

3173 1.sınıf çam kerestesi ile (10x1,5) cm ebadında profilli damlalık yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orjınal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i olmayan , fırınlanmı�
, çam kerestesi ile damlalı�ın hazırlanması , profillerin açılması , silinmesi , zımparalanması , alı�tırılarak yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Mütehassıs usta yardımcısı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.270 kg 0,5 2,25 1,13

04.K01 m³ 0,035 2.500,00 87,50

137,03

34,26

171,29

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3174 1.sınıf çam kerestesi ile düz merdiven yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre küpe�te ve korkuluksuz olarak 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeni�i olmayan , 
fırınlanmı� , çam kerestesi ile merdiven yapılması , ( 10x20 ) cm kesitindeki limonluk kiri�lerini üstte  dö�emenin kasnak kiri�ine altta dö�emeye çakılması , basamakların 
temizi 4 cm kalınlıktaki kalastan , rıhtların temizi 2,5 cm kalınlıktaki tahtadan yapılması , limonluk kiri�i , basamak ve rıhtların bütün yüzlerinin rendelenmi� olması , 
basamakların limonluk kiri�ine örne�ine uygun olarak oturtma veya sürme tarzda yerle�tirilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmi� merdivenin basamak ba�larından ba�layan boylarının toplamı mt olarak ölçülür.Ta�ıyıcı limonluk kiri�leri fiyata dahildir.

Girdiler

Mütehassıs usta

Çam kereste 1.sınıf

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.270 kg 0,5 2,25 1,13

04.K08 m³ 0,04 4.800,00 192,00

241,53

60,38

301,91

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

Girdiler

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3174 �artlarıyla 1. sınıf me�e kerestesi ile düz merdiven yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilmi� merdivenin basamak ba�larından ba�layan boylarının toplamı mt olarak ölçülür.Ta�ıyıcı limonluk kiri�leri fiyata
dahildir.

3175 1.sınıf me�e kerestesi ile düz merdiven yapılması

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 3,5 9,10 31,85

01.K01 Saat 4,3 24,00 103,20

01.K02 Saat 3,5 12,40 43,40

04.270 kg 0,5 2,25 1,13

04.K01 m³ 0,045 2.500,00 112,50

292,08

73,02

365,10

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3176

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kereste 1.sınıf

1.sınıf çam kerestesi ile döner merdiven yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3174 �artlarıyla 1. sınıf çam kerestesi ile döner merdiven yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı 
ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Basamak ve rıht birlikte mt olarak ölçülür.Ta�ıyıcı limonluk kiri�leri fiyata dahildir.

Girdiler

Çırak

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 3,5 9,10 31,85

01.K01 Saat 4,3 24,00 103,20

01.K02 Saat 3,5 12,40 43,40

04.270 kg 0,5 2,25 1,13

04.K08 m³ 0,05 4.800,00 240,00

419,58

104,90

524,48

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3177 1.sınıf me�e kerestesi ile döner merdiven yapılması

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3175 �artlarıyla 1. sınıf me�e kerestesi ile döner merdiven yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı 
ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Basamak ve rıht birlikte mt olarak ölçülür.Ta�ıyıcı limonluk kiri�leri fiyata dahildir.

Girdiler

Çırak

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3 9,10 27,30

01.K01 Saat 6 24,00 144,00

04.177 kg 0,1 2,90 0,29

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K08 m³ 0,005 4.800,00 24,00

197,12

49,28

246,40

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3178 1.sınıf me�e kerestesi ile (9x4,5) cm ebadında profilli, di�li merdiven küpe�tesi yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan me�e kerestesi ile küpe�tenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve di�lerin 
açılması , zımparalanması , birle�im yerlerinin itinalı olarak alı�tırılması ve yerine monte edilmesi için  her türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma, 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpe�te mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

01.K01 Saat 16 24,00 384,00

01.K02 Saat 3 12,40 37,20

04.177 kg 0,1 2,90 0,29

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,024 2.500,00 60,00

500,77

125,19

625,96

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3179 1.sınıf çam kerestesi ile klasik lokmalı parmaklık yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile 
parmaklı�ın lokmalar ile beraber 1. sınıf ustalar tarafından elde yapılması , sistresi , frezesi , zımparalanması , lokmalarda yuva açılması , geçme suretiyle ve tutkalla 
parmaklı�ın kasalara takılması , yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan parmaklık küpe�te uzunlu�u ile parmaklık yüksekli�i çarpılarak m2 olarak hesaplanır.

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 0,5 24,00 12,00

14,28

3,57

17,85

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3180 Ah�ap klasik lokmalı parmaklık sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap klasik lokmalı parmaklıkların itina ile kırılmadan , bozulmadan sökülmesi , numaralandıktan sonra depoya nakledilmesi , idareye tutanakla teslim 
edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen klasik lokmalı parmaklık küpe�te uzunlu�u ile parmaklık yüksekli�i çarpılarak m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 0,5 24,00 12,00

16,55

4,14

20,69

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3181 Ah�ap sütun (kolon) sökülmesi

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap sütunların gerekli askıya alma i�lemleri yapıldıktan sonra etrafına zarar vermeden itina ile sökülmesi , numaralanması , idareye tutanakla teslim 
edilmesi için her türlü i�çilik, malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen sütunlar mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

50,28

12,57

62,85Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3182 Ah�ap sütun ba�lı�ı sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Basit veya istilaktitli ah�ap ba�lıkların numaralanıp , rölöve üzerine i�aretlendikten sonra , kendine ve etrafına zarar vermeden sökülmesi , depoya 
nakledilerek muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay- dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 Ad. fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen sütun ba�lı�ı adet olarak sayılır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

26,28

6,57

32,85

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3201 Ah�ap kafes sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darece sökülmesi gerekli görülen klasik , orijinal kafeslerin kendisine ve etrafındaki ah�ap  aksama  zarar  vermeden  ve kırılmadan  kasası  ile  beraber  
mütehassıs ustalar tarafından  itina  ile  sökülmesi , muhafaza altına alınması ve depoya nakledilerek idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen ah�ap kafes m2 olarak hesaplanır.

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 10 24,00 240,00

01.K02 Saat 10 12,40 124,00

04.K01 m³ 0,03 2.500,00 75,00

443,55

110,89

554,44

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3202 1.sınıf çam kerestesi ile 3 cm çapında (6x6) cm iç açıklıklı klasik kafes yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesinden kasası 
ile beraber kafesin hazırlanması mütehassıs ustalar tarafından çıtalara gerekli profillerin açılması ve zımparalanarak temizlendikten sonra alı�tırılarak yerine takılması için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay- dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan kafes kasası ile birlikte m2 olarak hesaplanır. ( Cila bedeli ayrıca ödenir)

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta yardımcısı

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 6,5 24,00 156,00

01.K02 Saat 5,5 12,40 68,20

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.274 Kt 0,11111 7,20 0,80

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K08 m³ 0,05 4.800,00 240,00

475,91

118,98

594,89

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3203 1.sınıf me�e kerestesi ile (1x4) cm kesitli (4x4) cm iç açıklıklı seperatör yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf kuru , sepl,budaksız ,çatlaksız , kurt yeni�i olmayan , fırınlanmı� me�e kerestesi ile birle�en kısımlarının , projesine göre tutkallanarak ve geçme 
yapılarak seperatörün hazırlanması , kasasına tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Gözüken seperatör yüzeyi uzunluk ve yükseklik çarpılarak m2 olarak hesaplanır. ( Cila bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 6 24,00 144,00

01.K02 Saat 5 12,40 62,00

04.177 kg 0,2 2,90 0,58

04.274 Kt 0,11111 7,20 0,80

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K08 m³ 0,035 4.800,00 168,00

385,56

96,39

481,95

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3204 1.sınıf me�e kerestesi ile (1x4) cm kesitli (6x6) cm iç açıklıklı seperatör yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3203 �artlarıyla 1.sınıf me�e kerestesi ile seperatör yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Gözüken  seperatör  yüzeyi  uzunluk  ve  yükseklik  çarpılarak  m2  olarak hesaplanır. ( Cila bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,0004 4.800,00 1,92

28,89

7,22

36,11

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3205 1.sınıf me�e kerestesi ile (1,5x2) cm kesitinde düz veya profilli çerçeve çıtası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf  me�e  kerestesi  ile çıtanın yapılması , gerekti�inde profil açılması , yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K01 m³ 0,0005 2.500,00 1,25

28,22

7,06

35,28

Çiviler (TS 155)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3206 1.sınıf çam kerestesi ile (1,5x2,5) cm kesitinde düz veya profilli çerçeve çıtası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf  çam kerestesi ile çıtanın yapılması , gerekti�inde profil açılması , yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,001 4.800,00 4,80

31,77

7,94

39,71

Birinci sınıf usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3207 1.sınıf me�e kerestesi ile (1,5x5) cm kesitinde düz veya profilli çıta yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf me�e kerestesi ile çıtanın yapılması , gerekti�inde profil açılması , yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,0005 4.800,00 2,40

29,37

7,34

36,71

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3208 1.sınıf me�e kerestesi ile (2x2) cm kesitinde düz veya profilli çıta yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf me�e kerestesi ile çıtanın yapılması , gerekti�inde profil açılması , yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,003 4.800,00 14,40

41,37

10,34

51,71

Birinci sınıf usta

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3209 1.sınıf me�e kerestesi ile (4x4) cm kesitinde düz veya profilli dikme yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf me�e kerestesi ile dikmenin yapılması , gerekti�inde profil açılması ,  yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,0035 4.800,00 16,80

43,77

10,94

54,71

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3210 1.sınıf me�e kerestesi ile (4x5) cm kesitinde düz veya profilli dikme yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf me�e kerestesi ile dikmenin yapılması , gerekti�inde profil açılması ,yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1,2 12,40 14,88

01.507/1 Saat 1,2 9,25 11,10

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K08 m³ 0,004 4.800,00 19,20

50,50

12,63

63,13

Birinci sınıf usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3211 1.sınıf me�e kerestesi ile (4x7) cm kesitinde profilli dikme yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf me�e kerestesi ile dikmenin yapılması , gerekti�inde profil açılması ,  yerine konulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan dikme mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Me�e kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 1,2 12,40 14,88

01.507/1 Saat 1,2 9,25 11,10

04.152 m³ 0,003 960,00 2,88

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.274 Kt 0,02777 7,20 0,20

04.511 Adet 1 0,54 0,54

34,38

8,60

42,98

Girdiler

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3212 2.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm kesitinde kadron yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 2. sınıf  çam  kerestesi  ile te�hir  elemanlarında  kullanılmak  üzere  kadronların yapılması , yerine konulması için her türlü i�çilik
, malzeme , i�yerindeki  yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.                                           ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt 
olarak ölçülür.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 0,5 12,40 6,20

01.507/1 Saat 0,5 9,25 4,63

04.274 Kt 0,02777 7,20 0,20

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K02 m³ 0,0001 1.500,00 0,15

16,27

4,07

20,34

Birinci sınıf usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3213 Pano altına (1x1) cm kesitinde kenet çıtası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Panoların  altına  2. sınıf  çam  kerestesi  ile  kenet  çıtalarının  yapılması , yerine takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta yardımcısı

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 1 12,40 12,40

01.015 Saat 6 12,40 74,40

01.501 Saat 6 9,10 54,60

05.YA01 m³ 0,05 115,73 5,79

05.YA02 m³ 0,06 643,93 38,64

Y.21.001/02 m² 0,5 36,38 18,19

204,02

51,01

255,03

250 doz çimento harcı (kalın kum ile)

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3500 Yonu ta�ı tozu ve beyaz çimento harcı ile pahlı di�li taraklı ortalama 10 cm yüksekli�inde harpu�ta yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  veya idarece verilecek detay projesine göre , beyaz çimentolu imitasyon  harcının  hazırlanması , kalıba dökülmesi , pirizini  aldıktan  
sonra  taraklanması ,damlalık  ve  pahın  açılması , ortalama 10 cm  yüksekli�inde  meyilli  ve  istenilen  �ekilde harpu�tanın yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan harpu�tanın yatay izdü�üm üzerinden alanı m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Ta�çı ustası

Betoncu ustası

Düz i�çi

Yonu ta�ı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı

Ah�aptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması(KARSIZ)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 8 12,40 99,20

99,20

24,80

124,00

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3501 Yonu ta�ı imalatlarının ince di�siz el tara�ıyla i�lenmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Di�li el tara�ı ile i�lenmi� mevcut yonu ta�ı imalatların görünen yüzeylerinin ince di�siz    el tara�ı ile i�lenmesi için her türlü i�çilik
, malzeme , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı..........................TL. dir.                                                                                                  
ÖLÇÜ: ��lenen yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Ta�çı ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 3,5 12,40 43,40

01.015 Saat 1 12,40 12,40

01.502 Saat 1 9,70 9,70

05.YA02 m³ 0,07 643,93 45,08

110,58

27,65

138,23

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3502 �mitasyon harcı ile ortalama 7 cm kalınlı�ında dö�eme yapılması ve taraklanması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre yonu ta�ı tozlu 600 doz çimento harcı ile hazırlanan imitasyon harcının kalıba dökülmesi , 
pirizini aldıktan sonra görünen yüzünün taraklanması ve yerine tespiti için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay # dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan dö�eme m2 olarak hesaplanır                                                                                                                                                                           NOT : Kalıbı 
kendi pozundan ayrıca ödenecektir.

Girdiler

Ta�çı ustası

Betoncu ustası

Erbab i�çi

Yonu ta�ı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 5,2 12,40 64,48

01.501 Saat 2,5 9,10 22,75

08.021(Y) m³ 0,15 21,10 3,17

05.YA03 m³ 0,05 124,65 6,23

96,63

24,16

120,79

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3503 Ocak ta�ı ile 15 cm'e kadar dö�eme yapılması ve derzlenmesi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kenarları  düzeltilmi�  ve  istenilen  ebata  getirilmi�  olan  ocak  ta�ı  ile  dö�eme yapılması , birle�im yerlerinin beyaz çimento harcı ile derzlenmesi için her 
türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Ayrıca taraklama isteniyorsa kendi pozundan ödenecektir.

Girdiler

Ta�çı ustası

Düz i�çi

Ocakta ta� hazırlanması

300 doz çimento harcı (kalın kum ile)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 2,5 12,40 31,00

01.007 Saat 3 12,40 37,20

01.209 Saat 0,1 9,25 0,93

01.501 Saat 0,75 9,10 6,83

04.031 m³ 0,01 6,62 0,07

04.152 m³ 0,001 960,00 0,96

10.084 m³ 0,04 243,29 9,73

86,72

21,68

108,40

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3504 Renkli do�al ta� pirinçle 4 cm kalınlı�ında taraklı dö�eme yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarenin verece�i detay projesine göre tesviye edilmi� zemin üzerine  renkli  do�al  ta�  pirinçli  harcın hazırlanan  panolara  serilmesi , 
düzeltilmesi , sıkı�tırılması , pirizi alındıktan sonra ta�çı ustaları tarafından taraklanması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Taraklı dö�eme m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Ta�çı ustası

Mozayikçi ustası

Marangoz usta yardımcısı

Düz i�çi

Su

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Renkli do�al ta� pirinç ile renkli mozayik harcı hazırlanması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.005 Saat 1,5 12,40 18,60

01.501 Saat 1,5 9,10 13,65

04.416/C001 m² 0,088 48,00 4,22

04.530 kg 0,3 14,80 4,44

40,91

10,23

51,14

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3505 Renkli mermerden (2x8) cm ebadında vitrin bazası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 2 cm  kalınlı�ında  mermer  plakların  8  cm  geni�liginde  kesilmesi , kenarlarının pahlanması , vitrinlerin  demir  konstrüksiyon yüzeyine yapı�tırılması  için  
her  türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen baza mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Mermer kaplama ustası

Düz i�çi

Renkli Mermer, RENKL� MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)

Silikon esaslı 800 serisi macun

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.005 Saat 12 12,40 148,80

01.501 Saat 1 9,10 9,10

05.YA04 m³ 0,005 3.507,84 17,54

05.YA05 m³ 0,01 181,46 1,81

05.YA06 m³ 0,01 145,79 1,46

178,71

44,68

223,39

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3506 Afyon beyaz mermerden (8x10) cm ebadında oval pahlı di�li süpürgelik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ( 8x10 ) cm kesitinde  enaz  1 mt  boyutundaki  sa�lam , çatlaksız , afyon  beyaz mermerden ; gözüken yüzeylerin oval di�li ve pahlı �ekilde yapılması , 400 
dz. harçla yerine tespit edilmesi , 600 dz. çimento �erbeti ile arkalarının doldurulması için her türlü i�çilik , malzeme
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen süpürgelikler mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mermer kaplama ustası

Düz i�çi

Düz satıhta küçük boyda mermer bedeli

600 doz çimento �erbeti (ince kum ile)

400 doz çimento harcı (ince kum ile)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.507 Saat 4 12,40 49,60

08.026(Y) m³ 0,1 63,15 6,32

V.0104/F m³ 0,05 960,03 48,00

113,02

28,26

141,28

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3507 500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı

Girdiler

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (�nce Sıvalar
�çin)

Ocakta çaplanmı� moloz ta�ı hazırlanması

Birinci sınıf usta



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.507 Saat 1,5 12,40 18,60

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

V.0104/A m³ 0,03 127,72 3,83

103,53

25,88

129,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3508 Yonu Ta�ından Temizi 10-25 cm arası geni�likte su kanalı y apılması v e y erine y erle�tirilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orijinal örne� ine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu ta�ından temizi 10-25 cm. arası geni�li� inde (10 cm. 
hariç, 25 cm. dahil) 15-20 cm. yüksekli� inde (20 cm. dahil) su kanalı  ta�ınım mütehassıs usta yardımıyla 10*10 ebadında kanal açı lması su kanalının dört yüzü ve görünen 
ba�larının gönyesinde olarak ince di�li el tara�ı  ile tamamen i�lenmesi, kö�e
ve kenarlardan yassı kalem izi bırakı lmaması, 400 doz çimento harcıyla yerine konması i�çili� i, (ta� bedeli hariç)  her türlü i�çilik , malzeme
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve genel giderler dahil mt fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konmu� su kanalı  mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Ta� bedeli sözle�me durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.......- V.0227/5 pozları  arasında uygun olanından ödenir.

Girdiler

Kârlı birim fiyatı

400 Doz Çimento Harcı Yapı lması (Kalın Kum ile)

Mütehassıs usta

Birinci sını f usta

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 1,2 12,40 14,88

01.026 Saat 2,5 12,40 31,00

01.501 Saat 2,6 9,10 23,66

04.152 m³ 0,002 960,00 1,92

04.263 kg 0,385 11,50 4,43

04.271 kg 0,1 5,50 0,55

04.297 kg 0,05 42,00 2,10

04.606 m² 0,385 0,52 0,20

78,74

19,69

98,43

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3551 14 Nolu çinkodan ortalama 35 cm açılımlı denizlik yapılması ve yerine takılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çinkodan denizlik yapılması , ruberoit konması , alt ucuna ( 5x4 ) cm ebadında çıta konulması ve yerine takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan imalat mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Marangoz ustası

Tenekeci ustası

Düz i�çi

Çinko levha

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Lehim (TS 677)

Bitüm karton (TS 13047 tip 3)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

18,20

4,55

22,75

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3552 Fayans sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Fayansların  etrafına  ve  mevcut  dö�emeye  zarar  vermeden  sökülmesi , harç kalıntılarının temizlenmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - 
dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat m2 olarak hesaplanır.

Girdiler



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1,5 9,10 13,65

01.K01 Saat 6 24,00 144,00

01.K02 Saat 5 12,40 62,00

04.175 kg 1 3,75 3,75

04.152 m³ 0,01 960,00 9,60

04.V59 m² 2,5 5,00 12,50

245,50

61,38

306,88

Girdiler

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3700 Tezyinatlı sıva parçalarının yekpare olarak alınması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çe�itli nedenlerle ve zamanla arkaları bo�almı� olan sıva parçalarının tahribatını engellemek amacıyla özel olarak yapılacak kasnaklara tülbent , kimyevi 
madde ve ilaçlarla ba�lantılarının  tamamen  kesilmesi , gerekli  takviye i�lemlerinin  yapılması , numaralanması , parçaların rölöve üzerine i�lenmesi , gerekli durumlarda 
parçanın ebadına göre (cam sandık gibi) sandık yapılarak muhafaza altına alınması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinden alınan  sıva parçalarının en uygun geometrik �ekile göre alanı hesaplanır.

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Tülbent Bezi

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.507 Saat 1,5 12,40 18,60

01.K01 Saat 4 24,00 96,00

01.K02 Saat 3 12,40 37,20

04.177 kg 0,5 2,90 1,45

04.272 kg 0,5 4,80 2,40

04.458/1A kg 0,5 0,27 0,14

155,79

38,95

194,74

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3701 Tezyinatlı sıva parçalarının eski yerlerine tespiti

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Muhafaza altında tutulan sıva parçalarının rölöve üzerinde i�aretli yerlerine alçı ve sarı  pirinç  gibi  madeni  kancalar  vasıtasıyla tespit  i�lemi  bittikten  
sonra  sıva  üzerinde yapı�tırılmı�  tülbent  bezinin  sıcak  su  ile ıslatılıp yumu�atılarak altındaki tezyinata zarar vermeden  çıkarılması  için  her  türlü  i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki  yatay - dü�ey  ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilen sıva parçalarının en uygun geometrik �ekle göre alanı hesaplanır.

Girdiler

Birinci sınıf usta

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çatal çivi (TS 155)

Derz dolgu alçısı (montajda kullanılan)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.012 Saat 1,6 12,40 19,84

01.212 Saat 0,9 9,25 8,33

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

05.YA07 m³ 0,0025 153,72 0,38

30,83

7,71

38,54

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3702
Pencere, kapı kasası ve pervaz kenarlarındaki sıvaların ortalama 10 cm geni�li�e kadar sökülmesi ve tekrar 
sıva yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Sıva içinde kalan bozulmu� kapı ve pencere pervazlarının sökülebilmesi için pervaz kenarlarındaki sıvaların tekrar kullanılacak olan kasalara ve sıvanın 
büyük kısmına zarar vermeden  sökülmesi , tekrar  pervaz  çakılacak  �ekilde  kasa  üstünde  kalan  harçların
temizlenmesi , pervaz  çakıldıktan  sonra  tekrar  sıvanması  için  her türlü  i�çilik , malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı............................TL. dir.                                                                                                                                                               ÖLÇÜ: Sökülüp tekrar sıvanan yüzeyler 
mt olarak ölçülür.

Girdiler

Sıvacı ustası

Sıvacı usta yardımcısı

Düz i�çi

Kıtıklı kireç harcı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.507 Saat 1 12,40 12,40

05.YA13 m³ 0,05 112,57 5,63

27,13

6,78

33,91Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3703 Duvarlara bölge karekterine uygun özel çamur sıva yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut orijinal çamur sıvası gibi çamur harcının kafi miktarda kıtık ve saman ilave edilerek hazırlanması , dinlendirilmesi , kaba olarak vurulması , duvarın 
gönye ve �akülüne getirilmesinden sonra ince sıva yapılması , perdahının so�uk ve sıcaktan korunması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Birinci sınıf usta

Düz i�çi

Kıtıklı Çamur harcı hazırlanması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.012 Saat 1,1 12,40 13,64

01.023 Saat 0,4 12,40 4,96

01.212 Saat 0,3 9,25 2,78

01.503 Saat 0,3 9,10 2,73

04.555/10 kg 0,35 6,90 2,42

04.K47 kg 6 2,41 14,46

40,99

10,25

51,24

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3704 Mevcut bozuk satıhlı taraklı mozaik sıva üzerine sentetik reçine ba�layıcılı her renkte plastik sıva yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut bozuk satıhlı , taraklı mozayik sıva üzerine rulo veya fırça ile m2 'ye 0.350 kg isabet edecek �ekilde , istenen renkte sentetik reçineli astar sürülmesi , 
mala ile m2 'ye 6.000 kg gidecek �ekilde 3 mm kalınlı�ında plastik sıva ve temizli�inin yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Sıvacı ustası

Boyacı ustası

Sıvacı usta yardımcısı

Çırak

Sentetik boya astarı

Sentetik reçineli plastik sıva



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 7,5 24,00 180,00

01.K02 Saat 4,5 12,40 55,80

04.458/G kg 8 0,27 2,16

04.459 kg 0,15 0,30 0,05

242,56

60,64

303,20

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3705 15 cm geni�likte barok, nebati tezyinatlı i�lemeli oymalı alçı korni� yapılması

Kıtık

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korni� yapılması , imalatta 1. kalite beyaz alçı kullanılması 
boyların ençok 1 mt olarak parçalı dökülmesi , 1 mt boyda ortalama 200 gr kıtık kullanılması , profillerin ve tezyinatın  pürüzsüz , temiz , düzgün  çıkarılması ;  kalıptan  
alındıktan  sonra  kalıp  hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçıyla onarımı , alçının do�al beyazlı�ını bozacak herhangi bir leke kalmayacak �ekilde korni�  yüzünün 
temizli�i , temizlenmi� ve montaja hazır hale getirilmi� korni� parçalarının yerine alçı �erbeti ile yapı�tırılması, 1 mt ara ile konulmu� demir tellerin ankre edilmesi , ek 
yerlerinde profil hataları veya di�
, kademe meydana getirilmemesi , profil ve hatların mütemadi bir �ekilde yapılması , ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerin alçı macunu ile onarımı ve perdahı için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Yukarıdaki �artlarla yapılan alçı korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Örgü Alçısı (TS EN 13279-1, 2)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 10 24,00 240,00

01.K02 Saat 7 12,40 86,80

04.458/1B kg 15 0,25 3,75

04.459 kg 0,3 0,30 0,09

339,74

84,94

424,68

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3706 30 cm geni�likte barok, nebati tezyinatlı i�lemeli oymalı alçı korni� yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Zamanla kırılmı� , dü�mü� ve tahrip olmu� klasik profilli , oymalı , alçı korni�in orijinal örne�ine göre kalıbının alınarak , eksik ve kırık kısımların bu kalıba 
göre tamamlanması , eski ile  yeni  yapılacak  kısımlarda  bulunan  profil , di� , pahların  aynı  düzlemde  ve  fazlalık olmayacak �ekilde kıtık ve alçı ile yapılması için her 
türlü i�çilik malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Kıtık

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

04.458/1B kg 6,5 0,25 1,63

04.459 kg 0,2 0,30 0,06

54,24

13,56

67,80

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3707 25 cm geni�likte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korni� yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3705 �artlarıyla 25 cm geni�likte profilli , tezyinatlı , düz veya kavisli alçı korni� yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Kıtık

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

04.458/1B kg 20 0,25 5,00

04.459 kg 0,5 0,30 0,15

134,25

33,56

167,81

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3708 60 cm geni�likte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korni� yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3705 �artlarıyla  60 cm geni�likte  profilli , tezyinatlı düz veya kavisli alçı korni� yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ:Yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Kıtık

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.012 Saat 3 12,40 37,20

01.212 Saat 1,5 9,25 13,88

01.501 Saat 1 9,10 9,10

05.YA08 m³ 0,006 114,95 0,69

60,87

15,22

76,09

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3709
Kireç takviyeli alçı harcı ile duvar yüzeylerindeki mevcut sıvanın üzerine mala perdahlı ortalama 6 mm 
kalınlıkta alçı sıva yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Sarkmı�  sıvaların sökülerek , mevcut rabitz telinin mastarında düzeltilmesi , kireç harçla takviyeli alçının çelik mala ile duvar yüzeylerine itinalı �ekilde 
çekilmesi , mastarında perdahlanmasının  yapılması  i�leminin  parlak  pürüzsüz  bir  yüzey  elde  edene  kadar tekrarlanması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Sıvacı ustası

Sıvacı usta yardımcısı

Düz i�çi

Alçı takviyeli kireç harcı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.012 Saat 3,3 12,40 40,92

01.212 Saat 1,6 9,25 14,80

01.501 Saat 1,3 9,10 11,83

05.YA08 m³ 0,012 114,95 1,38

68,93

17,23

86,16

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3710 Kireç takviyeli alçı harcı ile mevcut tavan sıvasının üzerine ortalama 20 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3709 �artlarıyla kireç takviyeli alçı harcı ile tavan sıvasının üzerine alçı sıva yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Sıvacı ustası

Sıvacı usta yardımcısı

Düz i�çi

Alçı takviyeli kireç harcı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.021 Saat 3 12,40 37,20

01.023 Saat 1 12,40 12,40

01.219 Saat 1,5 9,25 13,88

01.507 Saat 2,5 12,40 31,00

01.507/1 Saat 2,5 9,25 23,13

04.251 kg 4 2,25 9,00

04.256 kg 6 2,45 14,70

04.458/1B kg 35 0,25 8,75

04.459 kg 0,5 0,30 0,15

04.555/05 kg 0,3 7,50 2,25

27.525/1A m² 1 32,60 32,60

Y.21.001/02 m² 1 36,38 36,38

221,44

55,36

276,80

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3711 Demir konstrüksiyon ta�ıyıcılı düz alçı asma tavan yapılması

Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darece verilecek detay projesine göre alçı asma tavanın monte edilece�i yüzeye profil ve betonarme demirler ile ta�ıyıcı konstrüksiyonun ve iskelenin 
yapılması, sabitlenmesi , alçı kalıbının hazırlanarak kıtıklı alçının dökülmesi ve üzerine alçı sıva yapılması , yüzeyin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Tamamlanmı� ve sıvanmı� yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Kaynakçı ustası

Boyacı ustası

So�uk demirci usta yardımcısı

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Beton çelik çubugu düz Ø8 - Ø12mm (S220)

Sıcak haddelenmi� profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS
910, TS 912, TS 911 EN 10055)

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Kıtık

Ah�aptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması(KARSIZ)

Beton,tu�la duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama 
yapılması(KARSIZ)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

45,10

11,28

56,38

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3712 Müzeyyen alçı pencere sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Müzeyyen alçı pencerelerin kendisine ve etrafındaki kargir ve ah�ap aksama zarar vermeden  sökülmesi , numaralanması , rölöve üzerine i�aretlenmesi , 
gerekirse ah�ap kasa içerisinde muhafaza altına alınması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen pencere m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 3,5 24,00 84,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.511 Adet 4 0,54 2,16

98,56

24,64

123,20

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3714
Klasik profilli, tablalı kapı, pencere, kasa ve kanatlarında bulunan ya�lı boyanın raspa edilmesi ve cila 
yapılmaya hazırlanması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Klasik  profilli , tablalı , tabla  kenarları  oyma  ve  fitilli  ah�ap  kapı  kanatları  ile pencerelerin kanat veya kasalarında bulunan zamanla kalın bir tabaka te�kil 
etmi� olan ya�lı boyanın ah�ap satıha üzerindeki pah , di�  ve profillere zarar vermeden hassas aletlerle raspasının , yapılması , önce kalın zımpara sonra ince zımpara ile 
zımparalanması , pah di� ve oymalar üzerinde bulunan boya ve macun artıklarının temizlenerek cilaya hazır hale getirilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Raspası yapılan ve zımparalanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.029 Saat 1 12,40 12,40

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

03.525 Saat 0,2 27,86 5,57

04.K42 kg 0,1 9,52 0,95

23,47

5,87

29,34

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3715 Mevcut suni ta� veya mermer plak dö�emelerin silimi ve cilası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Bozulmu� , a�ınmı� , mevcut  suni  ta�  veya  mermer  plaklar  üzerindeki  harç kalıntılarının ve lekelerin temizlenmesinden sonra mozayik silme makinası ile 
sulu silimin yapılması , iki kat olmak üzere poliüretan esaslı vernik ile cila yapılması için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Cilacı ustası

Düz i�çi

Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti

Poliüretan esaslı metal astarı (sıvı)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.511 Adet 10 0,54 5,40

34,75

8,69

43,44

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3717 Alaturka ah�ap dö�emenin el ile sistresinin yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut alaturka ah�ap dö�emelerde zamanla meydana gelen a�ınma ve çalı�malardan olu�an yüzey bozukluklarının giderilmesi için ; önce çivi ba�larının 
gömülmesi , düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar ah�ap dö�eme kaplamaların lifleri do�rultusunda dö�eme bünyesine ve  etrafına zarar  vermeden  sistre  edilmesi , 
çıkan  toz  ve artıkların temizlenmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay
- dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL.                                                                                                  ÖLÇÜ: Silimi yapılan 
dö�eme yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Marangoz ustası

Düz i�çi

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.029 Saat 1 12,40 12,40

01.220 Saat 1 9,25 9,25

04.511 Adet 2 0,54 1,08

22,73

5,68

28,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3718 Cilası bozulmu� ah�ap yüzeyin cilaya hazır hale getirilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Cilası bozulmu� ah�ap yüzeylerin zımparalanarak cila yapılacak hale getirilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay
- dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                                                               ÖLÇÜ: Cilaya hazır 
hale getirilen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Cilacı ustası

Cilacı usta yardımcısı

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.029 Saat 1 12,40 12,40

01.220 Saat 0,3 9,25 2,78

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.561/01 kg 0,5 11,10 5,55

04.K45 kg 0,3 12,32 3,70

28,24

7,06

35,30

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3719 Akrilik esaslı renkli cila yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Masif veya kaplamalı yüzeylerin temizlenmesi , zımparalanması , üzerine 2 kat vernik ile dolgu  yapılması , her  dolgu  katından sonra  zımparalanması , 
yüzey  pürüzsüz  hale getirildikten sonra üzerine iki kat akrilik esaslı renkli cila yapılması için her türlü i�çilik , malzeme
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                             
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Saydam ve renkli cila

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Cilacı ustası

Cilacı usta yardımcısı

Düz i�çi

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Sentetik esaslı vernik



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.029 Saat 1 12,40 12,40

01.220 Saat 0,3 9,25 2,78

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.K40 kg 0,2 9,52 1,90

04.K43 kg 0,015 9,52 0,14

04.K44 kg 0,05 8,96 0,45

20,67

5,17

25,84

Cilacı usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3720 Ah�ap kaplama üzerine 3 kat poliüretan cila yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Masif  veya  kaplamalı  yüzeylerinin zımparalanmasından ve gerekli yerlere dolgu macunu çekilip düzeltilmesinden sonra çizik , dalga ve pürüz kalmayacak 
�ekilde poliüretan malzeme ile üç kat cila yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma
, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                                                                                 
ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Cilacı ustası

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)

Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.010 Saat 0,5 12,40 6,20

01.210 Saat 0,5 9,25 4,63

04.611/1D kg 1 1,63 1,63

12,46

3,12

15,58

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3721 Ah�ap aksama koruyucu tecrit malzemesi sürülmesi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Beden duvarlarındaki karkasta kullanılıp sıva altında kalacak olan ve kargir aksama temas eden ah�ap aksamın her yüzüne özel olarak hazırlanacak ( TS 
113 ) bitüm emilsiyonun usulüne göre her katı kurumu� olmak �artı ile iki kat sürülerek tecrit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - 
dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Tecrit  malzemesi  sürülen  ah�ap  aksamın açılımı  yapılarak  yüz  ölçümü hesaplanır.

Girdiler

Yalıtımcı ustası

Yalıtımcı usta yardımcısı

Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CSS-1 Tipi)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 0,2 12,40 2,48

04.K45 kg 0,25 12,32 3,08

29,56

7,39

36,95

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3722 Kalem i�lerine �effaf koruyucu sürülmesi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Dı�  yüzeylerde yapılan kalem i�lerinin hava �artlarından etkilenmemesi ve uzun süre bozulmamasının sa�lanması amacıyla kalemi�i yapılan satıhlar üzerine 
akrilik reçine esaslı saydam ve sıvı cilanın  sürülmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: �effaf koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Saydam ve renkli cila

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.023 Saat 0,5 12,40 6,20

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.557/04 kg 0,25 7,10 1,78

04.V58 kg 0,2 23,50 4,70

12,95

3,24

16,19

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3723 Sıva yüzeylerine sentetik boya macunu yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Boyanacak  yüzeyin  temizlenmesi , fabrikasyon  macunla  macunlanması , zımparalanması , tıla  edilmesi , yoklama   macununun  yapılması , gerekiyorsa  
tekrar zımparalanması ve düzgün bir yüzey elde edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay
- dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                                                            ÖLÇÜ: Macun yapılan 
yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT: Alçı ile yapılan macunda bu fiyat uygulanmaz.

Girdiler

Boyacı ustası

Bezir

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3,5 9,10 31,85

01.507 Saat 3,5 12,40 43,40

04.111 kg 0,5 1,84 0,92

04.K48 kg 0,5 6,65 3,33

79,50

19,88

99,38

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3724 Dö�emedeki çatlak ve açıklıklara kalafatlı macun çekilmesi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Dö�emedeki  tahta aralarında meydana gelen açılmaların , çatlamaların hazırlanacak macunla , harçla fatura çekilmesi , tahta yüzlerine ta�mayacak �ekilde 
düzeltme yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Macun çekilen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Birinci sınıf usta

Düz i�çi

Üstübü

Boya macunu (selüloz macunu)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.029 Saat 4,3 12,40 53,32

01.220 Saat 2 9,25 18,50

04.511 Adet 7 0,54 3,78

04.557/02 kg 0,4 4,10 1,64

04.K40 kg 0,4 9,52 3,81

04.K41 kg 0,4 9,52 3,81

04.K44 kg 0,6 8,96 5,38

90,24

22,56

112,80

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3725 Ah�ap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Yonga levha veya ah�ap yüzeylerin gaz veya benzin ile ıslatılarak temizlenmesi , düzgün  yüzey elde  edilinceye kadar zımparalanması , sentetik  macun  
yapılması , macun kuruduktan sonra zımpara ve sentetik astar yapılması , yeniden yoklama macunu ve zımpara yapılması , son olarak gözenek , dalga , çizik 
bulunmayacak �ekilde kaplama yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.                                                                                             ÖLÇÜ: Lake 
kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Cilacı ustası

Cilacı usta yardımcısı

Kârlı birim fiyatı

Akrilik esaslı macun

Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi

Poliüretan esaslı vernik (sıvı)

Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.023 Saat 3 12,40 37,20

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.551/07 kg 0,31 11,10 3,44

04.555/10 kg 0,09 6,90 0,62

04.K41 kg 0,1 9,52 0,95

42,75

10,69

53,44

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3726 Ah�ap kaplama üzerine dolgu verni�i çekilip oto boyası ile boyanması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Üzeri raspa edilmi� ah�ap kaplamaların idarece belirlenecek renkte oto boyası yapılmadan önce dolgu verni�i çekilerek zımparalanması ve tekrar yoklama 
yapılarak zımparalanmasından sonra üç  kat oto boyası yapılması için her türlü i�çilik , malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 
m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Boyacı ustası

Sentetik boya astarı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Poliüretan esaslı vernik (sıvı)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,1 9,10 0,91

01.507 Saat 0,3 12,40 3,72

01.507/1 Saat 0,3 9,25 2,78

04.555/10 kg 0,25 6,90 1,73

04.K45 kg 0,6 12,32 7,39

04.K46 kg 1,2 3,42 4,10

04.V62/01 m² 0,5 0,20 0,10

04.V62/02 m 0,6 0,20 0,12

20,85

5,21

26,06

Girdiler

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3727 Fasarit kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Boyaya hazır hale getirilmi� yüzeylerde boyanması istenmeyen satıhların ka�ıt ile maskelenmesi , rulo veya fırça ile istenen renkte sentetik reçineli astar 
fasarit sürülmesi , üzerine 4 mm kalınlı�ında sentetik reçineli ince plastik tabanca ile renk verecek �ekilde taneli püskürtüldükten sonra ince fasarit malzemesinin rulo ile 
sürülmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Fasarit kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır

Kârlı birim fiyatı

Saydam ve renkli cila

Sentetik boya astarı

Ambalaj ka�ıdı

Ambalaj ka�ıdı bandı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Sentetik Reçineli �nce plastik sıvalar



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.024 Saat 0,6 12,40 7,44

01.503 Saat 0,3 9,10 2,73

04.031 m³ 0,0015 6,62 0,01

04.458/1A kg 0,05 0,27 0,01

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/01 kg 0,32 6,70 2,14

08.321 m³ 0,00025 113,92 0,03

12,63

3,16

15,79

Girdiler

Badanacı ustası

Çırak

Derz dolgu alçısı (montajda kullanılan)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Su

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3728 Eski badanalı yüzeylere üç kat (plastik veya benzeri ile) badana yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Eski  badananın  raspa  edilmesi , temizlenmesi , gerekirse yıkanması , alçı  tamiri yapılması, zımparalanması , kireç  astar badana yapılması , plastik veya 
benzeri ile istenilen renkte üç kat badana yapılması , her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma
, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................ TL. dir.                                                                                                                
ÖLÇÜ: Badana yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır .
NOT: �ç ve dı� badanalarda 3 m.' den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca i� iskelesi verilir. Sıva için i� iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez .

Su bazlı mat iç cephe boyası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

�� yerinde 1 m³ söndürülmü� kireç hazırlanması



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 10 12,40 124,00

01.501 Saat 2,5 9,10 22,75

05.YA02 m³ 0,05 643,93 32,20

178,95

44,74

223,69

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Yonu ta�ı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3800 Yonu ta�ı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile bozuk ta�ların imitasyon olarak mataj yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Yonu ta�ı duvarlarda çürümü� a�ınmı� ve bozulmu� olan ta�ların; etrafına zarar vermeden  çürütülmesi , çürütülen  yerlerin  yonu ta�ı  tozu  ve  beyaz  
çimentolu  harçla doldurulması, pirizini aldıktan sonra yüzeye ince di�li taraklarla yüz açılması , temizlenmesi, düzeltilip orjinallerine benzetilmesi için gerekli her türlü 
i�çilik , malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Ta�çı ustası

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 2 12,40 24,80

01.015 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 1 9,10 9,10

05.YA02 m³ 0,05 643,93 32,20

Y.21.001/02 m² 0,5 36,38 18,19

109,09

27,27

136,36

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3801 Yonu ta�ı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre bordür kalıbının hazırlanması , imitasyon yonu ta�ı tozu ile 600 dozlu olarak hazırlanmı� harcın 
kalıplara veya yerinde yapılan kalıba dökülmesi , beton pirizini aldıktan sonra düzgün olarak taraklanması, istenilen profilin verilmesi ve belirli zamanlarda sulanması için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Proje üzerinden veya yerinde dökülen bordür mt olarak ölçülür.Girinti ve çıkıntılar ölçüye dahil edilmez.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Betoncu ustası

Düz i�çi

Yonu ta�ı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı

Ah�aptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması(KARSIZ)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 10,5 24,00 252,00

01.K02 Saat 10,5 12,40 130,20

04.031 m³ 0,05 6,62 0,33

04.152 m³ 0,00125 960,00 1,20

04.263 kg 1 11,50 11,50

04.271 kg 0,3 5,50 1,65

04.297 kg 0,1 42,00 4,20

05.YA05 m³ 0,0144 181,46 2,61

403,69

100,92

504,61

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Su

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3802 Ortalama 20 cm ebadında profilli imitasyon pencere silmesi yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine göre ölçü alınıp �ablon hazırlanması , �ablona göre galvanizli çivilerin çakılması , çinko kalıbın hazırlanıp lehimlenip yerine monte edilmesi , 
alt ve üst noktalarda teraziye alınıp ah�ap lataların çakılması , 600 doz çimento �erbetinin hazırlanıp dökülmesi ve sulanması , pirizini aldıktan sonra kalıbın sökülmesi ve 
onarımların yapılması için her türlü i�çilik , malzeme  , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imitasyon pencere silmesi mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Lehim (TS 677)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

600 doz çimento �erbeti (ince kum ile)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Çinko levha



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 10,5 24,00 252,00

01.K02 Saat 10,5 12,40 130,20

04.031 m³ 0,05 6,62 0,33

04.152 m³ 0,00125 960,00 1,20

04.263 kg 2,4 11,50 27,60

04.271 kg 0,3 5,50 1,65

04.297 kg 0,1 42,00 4,20

05.YA05 m³ 0,0185 181,46 3,36

420,54

105,14

525,68

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3803 Ortalama 30 cm ebadında profilli imitasyon kat silmesi yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3802 �artlarıyla profilli , imitasyon kat silmesi yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki  yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imitasyon kat silmesi mt olarak ölçülür.

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Su

Çinko levha

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Lehim (TS 677)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

600 doz çimento �erbeti (ince kum ile)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 12,75 24,00 306,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.551/07 kg 0,35 11,10 3,89

04.557/04 kg 0,3 7,10 2,13

04.K12 lt 0,6 425,00 255,00

592,90

148,23

741,13

Mütehassıs usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3804 Düz satıhlarda altın veya gümü� varak kaplama yapılması (Altın veya gümü� varak ve yapı�tırıcı hariç)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine göre tavan , saçak veya duvarlarda düz satıhlar üzerindeki idare tarafından temin edilen altın veya gümü� varak tezyinat satıhlarının 
temizlenmesi , hataların macun   ile   doldurulması , zımparalanması , rötu�larının  yapılması , gereken  yerlerde renklendirme yapılması , fon boyasının yapılması , altın 
veya gümü� varak kaplaması için her türlü i�çilik , malzeme , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan motif yüzeyi dı�tan dı�a en uygun geometrik �ekle dönü�türülerek m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Kârlı birim fiyatı

Miksiyon

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 18 24,00 432,00

01.K02 Saat 3,5 12,40 43,40

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.551/07 kg 0,4 11,10 4,44

04.557/04 kg 0,4 7,10 2,84

04.K12 lt 0,6 425,00 255,00

04.V58 kg 0,4 23,50 9,40

748,16

187,04

935,20

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Sentetik esaslı boya

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3805 Müzeyyen satıhlarda altın veya gümü� varak yapılması (Altın veya gümü� varak ve yapı�tırıcı hariç)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tavan  ve  saçaklarda müzeyyen  motiflerin  üzerine orijinal  örne�ine  göre  idare tarafından temin edilen altın veya gümü� varak tezyinat satıhlarının 
temizlenmesi , hatalarının macun ile doldurulması , rötu�larının yapılması , gereken yerlerde renklendirme yapılması altın veya gümü�  varak kaplanacak yerlere miksion 
veya cila sürülmesi ve üzerine altın veya gümü� varak kaplanması için her türlü i�çilik,malzeme yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan motif yüzeyi dı�tan dı�a en uygun geometrik �ekle dönü�türülerek m2 olarak hesaplanır.0.10 m2 'den küçük olanlar 0.10 m2' ye tamamlanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Miksiyon

Bezir

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 2,3 24,00 55,20

01.K02 Saat 0,7 12,40 8,68

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,05 11,10 0,56

04.557/04 kg 0,1 7,10 0,71

04.K12 lt 0,1 425,00 42,50

04.V58 kg 0,04 23,50 0,94

108,86

27,22

136,08

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Mütehassıs usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3806
Altın veya gümü� varak ile (1-5) cm geni�likte düz oymalı çıta ve korni� kaplaması yapılması (Altın veya 
gümü� varak ve yapı�tırıcı hariç)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine göre altın veya gümü� varak yapılacak yüzeyin zımparalanması, üzerine bezir ile astar çekilmesi , daha sonra macun ile yüzeyin 
düzeltilmesi , zımparalanması , iki kat ya�lı boya ile fon boya yapılması , üzerine miksion sürülerek altın veya gümü� varak yapı�tırılması , rötu�laması için her türlü i�çilik , 
malzeme ,  yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümü� yaldız yapı�tırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip korni�lerde altın veya gümü� kaplama kaybı % 30 civarındadır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Miksiyon

Bezir

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 3,4 24,00 81,60

01.K02 Saat 0,8 12,40 9,92

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,1 11,10 1,11

04.557/04 kg 0,15 7,10 1,07

04.K12 lt 0,2 425,00 85,00

04.V58 kg 0,07 23,50 1,65

180,62

45,16

225,78

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3807
Altın veya gümü� varak ile (6-10) cm geni�likte düz oymalı çıta ve korni� kaplaması yapılması (Altın veya 
gümü� varak ve yapı�tırıcı hariç)

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3806 �artlarıyla altın veya gümü� varak ile düz oymalı çıta ve korni� kaplaması yapılması için her türlü i�çilik, malzeme , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL .dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümü� varak yapı�tırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip korni�lerde altın veya gümü� kaplama kaybı % 30 civarındadır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Miksiyon

Bezir

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.551/07 kg 0,15 11,10 1,67

04.557/04 kg 0,3 7,10 2,13

04.K12 lt 0,3 425,00 127,50

04.V58 kg 0,12 23,50 2,82

273,26

68,32

341,58

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3808
Altın veya gümü� varak ile (11-15) cm geni�likte düz oymalı çıta ve korni� kaplaması yapılması (Altın veya 
gümü� varak ve yapı�tırıcı hariç)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3806 �artlarıyla  altın veya gümü�  varak ile düz oymalı çıta ve korni� kaplaması yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , yüklenici karı ve genel 
giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Altın veya gümü� varak yapı�tırılan yüzey mt olarak ölçülür.
NOT: Bu tip korni�lerde altın veya gümü� kaplama kaybı % 30 civarındadır.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Miksiyon

Bezir

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 0,75 24,00 18,00

01.K02 Saat 0,1 12,40 1,24

04.511 Adet 0,1 0,54 0,05

04.551/07 kg 0,025 11,10 0,28

04.555/10 kg 0,025 6,90 0,17

04.557/04 kg 0,025 7,10 0,18

19,92

4,98

24,90

Mütehassıs usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3809
Altın varak bezemeli tavan duvar ve benzeri satıhlarda kavisli, düz oyma aralarına 5 cm geni�likte ya�lı boya 
ile bordür yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tavan , duvar vb. yerlerde etrafı altın varak bezemeli olan koltuk silmeleri , kapı- pencere pervazları , oyma motifli bordürlerin özgün özellikleri bozulmadan , 
etrafındaki bezeme ve tezyinatlara zarar vermeden boyaya hazırlanması , iki kat olarak bordürün ya�lı boya ile boyanması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki 
yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: 5 cm geni�li�e kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Kârlı birim fiyatı

Sentetik boya astarı

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,4 24,00 33,60

01.K02 Saat 0,2 12,40 2,48

04.511 Adet 0,3 0,54 0,16

04.551/07 kg 0,075 11,10 0,83

04.555/10 kg 0,075 6,90 0,52

04.557/04 kg 0,05 7,10 0,36

37,95

9,49

47,44

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3810
Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satıhlarda kavisli, düz oyma aralarına (6-15) cm geni�likte ya�lı 
boya ile bordür yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3809 �artlarıyla altın yaldız bezemeli tavan duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz oyma aralarına ya�lı boya ile bordür yapılması için her türlü i�çilik 
, malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt bordür fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: ( 6-15 ) cm geni�li�e kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik boya astarı

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 0,3 12,40 3,72

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,1 11,10 1,11

04.555/10 kg 0,1 6,90 0,69

04.557/04 kg 0,075 7,10 0,53

54,32

13,58

67,90

Mütehassıs usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3811
Altın varak bezemeli tavan, duvar ve benzeri satıhlarda kavisli, düz oyma aralarına (16-25) cm geni�likte ya�lı 
boya ile bordür yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3809 �artlarıyla altın varak bezemeli tavan , duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz oyma aralarına ya�lı boya ile bordür yapılması için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: ( 16-25) cm geni�li�e kadar yapılan bordür mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Kârlı birim fiyatı

Sentetik boya astarı

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 11 24,00 264,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.551/07 kg 0,3 11,10 3,33

04.557/04 kg 0,25 7,10 1,78

04.V58 kg 0,3 23,50 7,05

289,10

72,28

361,38

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3812 Altın veya gümü� varak ile yazı yazılması (Altın veya gümü� varak ile yapı�tırıcı hariç)

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Altın veya gümü�  varak yazı satıhlarının temizlenmesi , hatalı yerlerin macun ile doldurulması , zımparalanması , rötu�larının yapılması , gereken yerlerde 
orijinal örne�ine göre renklendirilmesi , iki kat fon boyasının çekilmesi , altın varak kaplanacak yazının boya üzerine silkelenmesi , silkelenen satıha miksion sürülmesi ve 
tabaka tava geldikten sonra altın veya gümü� varakla yazı yazılması , üzerinin ingiliz beziri ile patina yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yazının dı�tan dı�a ölçüleri en uygun geometrik �ekle dönü�türülerek m2 olarak hesaplanır.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Bezir

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 1,5 24,00 36,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.175 kg 0,25 3,75 0,94

04.458/1B kg 3 0,25 0,75

04.458/G kg 2 0,27 0,54

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

55,45

13,86

69,31

Mütehassıs usta

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3813
(1-5) cm geni�likte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma korni�in 
kopmu�, kırılmı� ve bozulmu� kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma korni�in kopmu� , kırılmı� ve bozulmu� kısımlarının kalıbının alınması , 
alçı imalatın yapılması , bozuk kısımlarının onarılması ve imalatın yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta yardımcısı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Örgü Alçısı (TS EN 13279-1, 2)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 1,8 24,00 43,20

01.K02 Saat 1,3 12,40 16,12

04.175 kg 0,4 3,75 1,50

04.458/1B kg 4,5 0,25 1,13

04.458/G kg 3 0,27 0,81

04.511 Adet 1 0,54 0,54

67,85

16,96

84,81

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3814
(6-10) cm geni�likte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma korni�in 
kopmu�, kırılmı� ve bozulmu� kısımlarının mevcuduna zarar vermeden
onarılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no  3813  �artlarıyla  mevcut  profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri  altın  varak kaplanacak  olan  alçı  kabartma  korni�in kopmu� , kırılmı�  ve  bozulmu�  
kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korni� mt olarak ölçülür.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Örgü Alçısı (TS EN 13279-1, 2)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 3 24,00 72,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

04.175 kg 0,45 3,75 1,69

04.458/1B kg 5 0,25 1,25

04.458/G kg 3,5 0,27 0,95

04.511 Adet 1 0,54 0,54

105,78

26,45

132,23

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3815
(11-15) cm geni�likte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın varak kaplanacak olan alçı kabartma 
korni�in kopmu�, kırılmı� ve bozulmu� kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no  3813  �artlarıyla  mevcut  profilli , oymalı , müzeyyen , üzeri  altın  varak kaplanacak  olan  alçı  kabartma  korni�in kopmu� , kırılmı�  ve  bozulmu�  
kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması için her türlü i�çilik , malzeme i�yerindeki yatay, dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan alçı korni� mt olarak ölçülür.

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Yapı�tırma alçısı (montajda kullanılan)

Örgü Alçısı (TS EN 13279-1, 2)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 5,75 24,00 138,00

01.K02 Saat 1,5 12,40 18,60

04.551/01 kg 0,125 6,70 0,84

157,44

39,36

196,80

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Su bazlı mat iç cephe boyası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3816 Plastik veya madeni toz boya ile klasik dolu kalemi�inin ihyası

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut numunesi üzerinden desenin kopya edilerek noksanlarının orijinal örneklerinden yararlanılarak tamamlanması  ve hazırlanan desenin genel görünü�ü 
ve her detayının  idarece  istendi�inde  1/10  veya  1/5  ölçe�inde  çizilerek  i�nelendikten  sonra silkelenmesi  ve  gerekli  düzeltmelerin  yapılması , orijinal  renk  ve  
görünümünde  desenin i�lenmesi , kalem i�i ise tutkallı sulu boya ve plastik boya ile yapılması (desenlerin orijinal kısımlara uyum sa�laması) için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik �ekle dönü�türülerek uygun formülle m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 9 24,00 216,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.551/01 kg 0,125 6,70 0,84

223,04

55,76

278,80

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Su bazlı mat iç cephe boyası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3817 Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemi�inin ihyası

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3816 �artlarıyla plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemi�inin ihyası için her türlü i�çilik , malzeme
, i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL dir.
ÖLÇÜ: Onarılan  yüzey  uygun  geometrik  �ekle  dönü�türülerek  hesaplanır.Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın , yüzeyin tamamının
% 55 ' inden az olması halinde ölçü oranı idarece belirlenecektir.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.025 Saat 1,5 12,40 18,60

01.501 Saat 1 9,10 9,10

04.175 kg 0,5 3,75 1,88

04.602 m² 1,1 0,78 0,86

30,44

7,61

38,05

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3818 Tezyinat yapılacak mevcut tavan üzerindeki yırtılmı�, çürümü� bezlerin sökülmesi ve bez kaplanması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çürümü�  ve yer yer yırtılarak sarkmı� bezlerin sökülmesi , zeminin çivi ve tutkal artıklarından temizlenmesi , çıkan bezlerin idareye teslim edilmesinden 
sonra yeni bezlerin 0.500 kg tutkal sürülerek ve ek yerleri çıtaların altına gelecek �ekilde gergin yapı�tırılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey 
ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen , temizlenen ve tekrar bez  yapı�tırılan  tavan yüzeyleri  m2  olarak hesaplanır.

Girdiler

Dö�emeci ustası

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Kaput bezi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 15 24,00 360,00

01.K02 Saat 1 12,40 12,40

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,25 11,10 2,78

375,45

93,86

469,31

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3819 Tavan ve duvarlardaki çiçekli kompozisyon resimlerine ya�lı boya ile rötu� yapılması ve gölgelendirilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Özel  öneme sahip olan , eski orijinal �ekline göre boyanması , rötü�lenmesi ve gölgelendirilmesi istenen yerlerde orjinali üzerinden desen çıkarılması , 
yerinin hazırlanması ve ton  boyasının  yapılması , kurumasını müteakiben çiçek deseninin  silkelenmesi , boyanması , gölgelendirilmesi , rötu�larının yapılması için her 
türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötu� ve gölge yapılan yüzey en uygun geometrik �ekle dönü�türülerek m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,6 24,00 38,40

01.K02 Saat 0,25 12,40 3,10

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,1 11,10 1,11

42,88

10,72

53,60

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3820
Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat 
yapılması (1-5) cm arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya ile (1-5 cm arası) çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması , gereken yerlerde 
mütehassıs ustalar tarafından  mahallin  boyaya  hazırlanması , ton  boyasının  yapılması , üzerine  motiflerin silkelenmesi , motiflerin boyanması ve gölgelendirilerek 
rötu�larının  yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötu� ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 2,35 24,00 56,40

01.K02 Saat 0,3 12,40 3,72

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,125 11,10 1,39

61,78

15,45

77,23

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3821
Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat 
yapılması (6-10) cm arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3820 �artlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Rötu� ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 3,8 24,00 91,20

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,15 11,10 1,67

99,34

24,84

124,18

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3822
Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat 
yapılması (11-15) cm arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3820 �artlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Rötu� ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 5,5 24,00 132,00

01.K02 Saat 0,75 12,40 9,30

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,2 11,10 2,22

143,79

35,95

179,74

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3823
Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat 
yapılması (16-30) cm arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3820 �artlarıyla tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde ya�lı boya çiçek kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması için her türlü 
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Rötu� ve tezyinat yapılan yüzey mt olarak ölçülür.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 0,45 12,40 5,58

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/04 kg 0,25 12,00 3,00

04.551/07 kg 0,28 11,10 3,11

04.555/10 kg 0,12 6,90 0,83

04.V58 kg 0,2 23,50 4,70

41,49

10,37

51,86

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3824
Üzerine tezyinat yapılacak tavan ve duvar yüzeylerine son kat macun çekilerek bir kat astar ve iki kat ya�lı 
boya yapılması

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tezyinat yapılacak tavan veya duvar yüzeyinin tel fırça ile temizlenmesi , yüzey ah�ap ise çivi ba�larının iyice gömülmesi , tüm yüzeye bezir çekilmesi , ek 
yerlerinin berkman üstübeci ve kaynamı�  bezir ya�ından  meydana getirilen macun ile kapatılıp kurumasını takiben bütün yüzeyin zımparalanarak tozun bezle alınması ve 
son kat yoklama macununun çekilerek kurumasından sonra zımparalanarak pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi ; üzerine bir kat astar boya sürülüp , kuruduktan sonra iki kat 
ya�lı boya yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Bezir

Sentetik boya astarı

Sentetik esaslı boya

Akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

01.K02 Saat 0,5 12,40 6,20

04.511 Adet 0,5 0,54 0,27

04.551/07 kg 0,225 11,10 2,50

04.557/04 kg 0,75 7,10 5,33

62,30

15,58

77,88

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3825 Tezyinat yapılacak mevcut ham bez üzerine ya�lı boya yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Tezyinat yapılacak ham beze ; mesamatına girecek �ekilde çelik malalarla sıkıca bastırılarak  macun  çekilmesi , macunun kurumasından  sonra  zımpara  
edilmesi , üzerine yoklama niteli�inde tekrar macun çekilerek zımparalanması , boyaya hazır hale getirildikten sonra istenilen renkte iki kat boya ile satıhın boyanması için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay -dü�ey ya�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Boya yapılan bez yüzeyi m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Sentetik esaslı boya

Sentetik boya macunu

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 5 12,40 62,00

01.209 Saat 5 9,25 46,25

01.501 Saat 0,7 9,10 6,37

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.274 Kt 0,06944 7,20 0,50

04.743/07 m² 1,1 10,00 11,00

04.K09 m³ 0,003 2.400,00 7,20

134,05

33,51

167,56

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3900 19 mm yonga levha ile sert a�aç masifli te�hir tanzim elemanı yapılması (vitrin-banko- kitaplık-kaide-bant vb.)

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi� ve zımparalanmı� 19 mm yonga levha ile detay projesine göre te�hir tanzim elemanının masiflenmesi , imalatın hazırlanması , yerine tespiti ve 
montajı , kaplamaya hazırlanması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. 
dir. ( Masif bedeli ayrıca ödenmeyecektir.)
ÖLÇÜ: Masiflenmi�  sergileme - düzenleme  elemanları  m2  olarak  tek tek hesaplanır.Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz.

Girdiler

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Düz i�çi

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,

Me�e kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 1,25 12,40 15,50

01.209 Saat 1,21 9,25 11,19

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.274 Kt 0,06944 7,20 0,50

04.743/07 m² 1,1 10,00 11,00

04.K09 m³ 0,003 2.400,00 7,20

48,40

12,10

60,50

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3901 19 mm yonga levha ile sert a�aç masifli pano yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi preslenmi� , zımparalanmı�  19 mm yonga levha ile detay projesine göre pano yapılması ve kenarlarının masiflenmesi için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL.dir.
ÖLÇÜ: Yapılan pano m2 olarak hesaplanır. Masif yapılmayan imalatlara bu fiyat uygulanmaz. ( Panoların varsa iskeleti , demir aksamı ve
üzerine kaplanan malzeme ayrıca kendi pozundan ödenecektir.)

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,

Me�e kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 4 12,40 49,60

01.209 Saat 4 9,25 37,00

01.503 Saat 0,4 9,10 3,64

04.152 m³ 0,034 960,00 32,64

04.177 kg 0,5 2,90 1,45

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

124,78

31,20

155,98

Marangoz usta yardımcısı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3902 2.sınıf çam kerestesi ile vitrin iskeleti yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre  2. sınıf  çam  kerestesi ile  geçmeli , tutkallı  vitrin iskeletinin yapılması , çivi marifetiyle tesbiti ( iskeletin ortalama derinli�i 0.50 - 0.75 
mt ve iskelet en az 1 mt aralıklarla iki taraflı olarak dü�eyde ve yatayda ba�lanacaktır ), yerine montajı için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan iskelet ön görünü� olarak , yükseklik ve uzunluk çarpılarak m2 olarak hesaplanır. ( �skelet yan kısmı ayrıca ödenmeyecektir.)

Girdiler

Marangoz ustası

Kârlı birim fiyatı

Çırak

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

kg

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.018 Saat 0,5 12,40 6,20

01.501 Saat 0,35 9,10 3,19

04.292/10 m 0,5293 5,79 3,06

12,45

3,11

15,56

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3903 (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ( 40x40x2 ) mm kesitlerinde kare profillerle lama , saç kullanılmadan detay projesine göre , vitrinler ve te�hir tanzim elemanlarının karkas ve ta�ıyıcı 
aksamları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey  ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 kg 
fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Sıcak demirci ustası

Düz i�çi

40X40X2.0 mm KARE VE D�KDÖRTGEN KES�TL� ÇEL�K
BORULAR (TS EN 10305-5)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.005 Saat 4,5 12,40 55,80

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

60,35

15,09

75,44Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3904 Ortalama 5 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması i�çili�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre her renk mermerin kesilmesi , kenarlarının düzeltilmesi ve pahlanması , kö�e dönü�lerinin orjinaline veya detay projesine göre yapılıp , 
yerine konulması için her türlü i�çilik , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)

Girdiler

Mermer kaplama ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.005 Saat 5,1 12,40 63,24

01.501 Saat 0,6 9,10 5,46

68,70

17,18

85,88

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3905 Ortalama 10 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif  ebatta kaide y apılması i�çili�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3904 �artlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapı lması ve yerine konması için her türlü i�çilik , i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , yüklenici karı  ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)

Mermer kaplama ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.005 Saat 5,7 12,40 70,68

01.501 Saat 0,7 9,10 6,37

77,05

19,26

96,31

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3906 Ortalama 15 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması i�çili�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3904 �artlarıyla her renk mermerden muhtelif ebatta kaide yapılması i�çili�i için her türlü i�çilik , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan mermer kaide m2 olarak hesaplanır.( Cila ve mermer bedeli hariçtir.)

Girdiler

Mermer kaplama ustası

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.025 Saat 6 12,40 74,40

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.507/1 Saat 2 9,25 18,50

95,63

23,91

119,54

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3907 Çe�itli geometrik f ormlardaki eser kaidelerinin her cins kuma� ile kaplanması i�çili�i

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çe�itli geometrik �ekillerdeki kaidelerin üzerinde eserlerin sergilenebilmesi için her cins kuma�ın formlara göre kesilip dikilmesi , diki�lerin açı larak ütülenmesi , 
diki�lerin kö�elere ve  kenarlara gelmesi  sa� lanarak  kaidelere gergin  ve  buru�uksuz  olarak  zımparalanarak kaplaması için her türlü i�çilik , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı  ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dö�emeci ustası

Düz i�çi

Birinci sını f usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.025 Saat 1,5 12,40 18,60

18,60

4,65

23,25

Dö�emeci ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3908 Mevcut oturma elemanları kaplamalarının sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Oturma elemanlarının arkalık ve oturma yerlerindeki kaplamanın , elyaf , kaytan , kabara zikzak rayı , kaput bezi , kelepçe gibi malzemelerin sökülmesi için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen kaplamalar m2 olarak hesaplanır.

Girdiler



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.028 Saat 0,6 12,40 7,44

01.501 Saat 1,75 9,10 15,93

04.460 m² 1,05 4,75 4,99

28,36

7,09

35,45

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

�yi cins suni deri

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3909 Suni deri ile dö�eme kaplaması yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �yi cins suni deri malzemenin  mevcut  zemin  üzerine  özel  yapı�tırıcı  tutkal  ile yapı�tırılması , ek yerlerinin alı�tırılması ve muntazam bir �ekil verilmesi için 
her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mu�ambacı ustası

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.028 Saat 0,4 12,40 4,96

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.460 m² 1,1 4,75 5,23

12,46

3,12

15,58

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3910 Yonga levha veya ah�ap üzerine suni deri kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Vitrin tabanına veya kaidelerinin üzerine iyi cins derinin ölçülerine göre kesilmesi , serbest  olarak  serilmesi , çivilerle  yerine sabitlenmesi  için  her  türlü  
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir
ÖLÇÜ: Kaplanan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mu�ambacı ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

�yi cins suni deri

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.025 Saat 0,2 12,40 2,48

04.271 kg 0,1 5,50 0,55

04.602 m² 1,1 0,78 0,86

3,89

0,97

4,86Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3911 Kaput bezi ile fon(ekranlama) yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kaput  bezinin  temin  edilmesi , vitrin , pano , kaide  duvar  vb.yerlerde  istenilen ölçülerde kesilmesi , çivi veya yapı�tırma suretiyle fon ( ekranlama ) 
yapılması ,dikilmesi , yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 
fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Fon kaplama yapılan serbest veya gergin yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Dö�emeci ustası

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Kaput bezi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 6 12,40 74,40

01.209 Saat 6 9,25 55,50

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.152 m³ 0,015 960,00 14,40

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.743/04 m² 2,2 7,15 15,73

165,03

41,26

206,29

Girdiler

�� Kalemi/ �� 
Grubu no:

Analizin Adı:

3912 �ki yüzü 10 mm yonga levha kaplı iskeletli bölme yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: ( 5x10 ) cm  ebadında  ızgara  çam  kerestesinin  kaplama  gelecek  yüzeylerinin rendelenmesi , çivi ile bölme yapılacak mahalle ızgaranın tespit edilmesi , 
ızgaranın her iki yüzüne 10 mm yonga levha ile detay projesine göre düz yada fugalı olarak kaplama yapılması için i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ........................ TL. dir.
ÖLÇÜ: �ki tarafı yonga levha kaplı bölme , tek yüzey ve m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

10 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 2 12,40 24,80

01.503 Saat 0,5 9,10 4,55

04.641/01C m² 1,1 12,27 13,50

42,85

10,71

53,56

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3913 Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 4 mm vitrin camı takılması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Detay  projesine  göre  hareketli  veya  sabit  4 mm  camın  istenilen  kısımlarının rodajlanması , yerine takılması ve tespit edilmesi , yapı�tırıcı macunlarının 
temizlenmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. (Yapı�tırma kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Camcı ustası

Çırak

4 mm  kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 2 12,40 24,80

01.503 Saat 0,5 9,10 4,55

04.641/01D m² 1,1 15,27 16,80

46,15

11,54

57,69

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3914 Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz  No  39l3  �artlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapı�tırma kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Camcı ustası

Çırak

5 mm  kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 2 12,40 24,80

01.503 Saat 0,5 9,10 4,55

04.641/01E m² 1,1 17,64 19,40

48,75

12,19

60,94

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3915 Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz No 3913 �artlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapı�tırma , kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Camcı ustası

Çırak

6 mm  kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 2 12,40 24,80

01.503 Saat 0,5 9,10 4,55

04.641/01F m² 1,1 24,48 26,93

56,28

14,07

70,35

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3916 Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz No 3913 �artlarıyla hareketli - sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan camın yüzeyi m2 olarak hesaplanır. ( Yapı�tırma , kilit , ray bedeli ayrıca ödenir.)

Girdiler

Camcı ustası

Çırak

8 mm  kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 1 12,40 12,40

01.501 Saat 0,8 9,10 6,83

04.530 kg 0,0 14,80 0,30

19,53

4,88

24,41

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3917 Camın cama veya camın metale 800 serisi mastik malzeme ile tespiti

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Detay  projesine  göre  gerekli  görülen  kenarların  800 serisi mastik malzeme yapı�tırılması , kenarlarına  ta�an  artıkların temizlenmesi için  her  türlü  
i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapı�tırılan kısımlar mt olarak ölçülür.

Girdiler

Camcı ustası

Düz i�çi

Silikon esaslı 800 serisi macun

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 0,5 12,40 6,20

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

8,02

2,01

10,03

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3918 Cam sökülmesi i�çili�i

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap veya demir do�ramaların üzerindeki macunlu veya çıtalı camların özenli bir �ekilde kırılmadan çıkarılması , temizlenmesi , ölçülerine göre ayrılıp 
depoya nakli ve idareye tutanakla teslimi için her türlü i�çilik , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen cam m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Camcı ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 0,8 12,40 9,30

01.501 Saat 0,3 9,10 2,28

04.298 kg 0,0 3,10 0,03

04.V60 kg 0,4 14,85 5,94

17,55

4,39

21,94

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3919 Ah�ap konstrüksüyona macun ile cam takılması i�çili�i

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Yeniden  kullanılmak  üzere  sökülüp  muhafaza altına  alınmı�  camların  pencere kanatlarına cam çivisi ile tutturulması , kenarlarına cam macunu çekilmesi 
için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan cam m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Camcı ustası

Düz i�çi

Tel çivi

Cam macunu



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 1,25 12,40 15,50

01.501 Saat 0,45 9,10 4,10

04.298 kg 0,01 3,10 0,03

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.530 kg 0,1 14,80 1,48

04.V37/12 kg 0,3 44,60 13,38

35,03

8,76

43,79

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3920 Cam sökülmesi, temizlenmesi ve yerine takılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Do�ramalarda  kurumu�  cam macunlarının inceltici ile yumu�atılması , do�ramaya zarar vermeden çivi ve macunların sökülerek camın çıkarılması , 
temizlenmesi , istiflenmesi , do�rama  yüzeylerinin  zımpara  ile  düzeltilmesinden sonra  aynı  yere  çivi  ve  macun  ile takılması için her türlü i�çilik , malzeme , 
i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp , temizlenen ve yerine takılan cam m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Camcı ustası

Düz i�çi

Tel çivi

Saf Terebentin

Silikon esaslı 800 serisi macun

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

04.006-A m³ 0,080 25,21 2,02

04.016/P01 Adet 10,0 0,30 3,00

23,22

5,81

29,03

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

190 x 90 x 50 mm dolu harman tu�lası (TS EN 771-1)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3921 Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kaya ve çok sert kaya dı�ında her türlü zeminde el ile kanalın kazılması , kanal tabanına 10  cm  yüksekli�inde  kum serilmesi , üzerine detay projesine göre 
uygun kablo dö�enmesi ve tekrar  10 cm  kum  serilerek  tu�lanın  boyu  kanalın  enine  gelecek  �ekilde aralıksız yanyana yerle�tirilmesi , dolgunun tekrar yapılarak 
düzeltilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kazılıp doldurulan kanal mt olarak ölçülür. NOT: Büz kullanıldı�ı takdirde ayrıca fiyat ödenir.

Girdiler

Düz i�çi

Kum (Elenmesi gerekmeyen ince agrega) (08.001)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

05.YA09 m² 0,1 13,48 1,35

05.YA10 m³ 0,01 302,60 3,03

05.YA11 m³ 0,1 24,29 2,43

05.YA12 m² 0,1 49,09 4,91

11,72

2,93

14,65

Duvar çürütülmesi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3922 Ta� ve tu�la duvar yüzlerinde ortalama 10 cm geni�li�inde kanal açılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ta�  veya  tu�la  duvarların  önce  sıvasının  raspa  edilmesi , kenarlarına  zarar vermeden elektrik tesisatı için çürütme suretiyle kanalın açılması , tesisatın 
bitiminden sonra önce dolgusunun yapılması , pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının mevcut duvar yüzeyine uyacak �ekilde yapılması için her türlü i�çilik , malzeme 
, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Girdiler

Sıva raspası yapılması

Sıva altı dolgu yapılması

Düz sıva yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

05.YA09 m² 0,2 13,48 2,70

05.YA10 m³ 0,02 302,60 6,05

05.YA11 m³ 0,2 24,29 4,86

05.YA12 m² 0,2 49,09 9,82

23,43

5,86

29,29

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3923 Ta� ve tu�la duvar yüzlerinde ortalama 20 cm geni�li�inde kanal açılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Poz no 3922 �artlarıyla ta� veya tu�la duvar yüzlerinde kanal açılması için her türlü i�çilik, malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kanal açılan ve tekrar sıvası yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Sıva raspası yapılması

Duvar çürütülmesi

Sıva altı dolgu yapılması

Düz sıva yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

05.YA09 m² 1,1 13,48 14,83

05.YA10 m³ 0,25 302,60 75,65

05.YA11 m³ 0,5 24,29 12,15

05.YA12 m² 0,5 49,09 24,55

127,18

31,80

158,98

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3924 Ta� ve tu�la duvar yüzlerinde elektirik panosu için yer açılması

Düz sıva yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ta�  veya  tugla duvar yüzlerinde elektrik panosu konacak yerin i�aretlenmesi , kenarlarına zarar  vermeyecek  �ekilde çürütmenin  yapılması , tablo  
konduktan  sonra tablokenarlarının dolgusunun yapılması , pirizini aldıktan sonra kaba ve ince sıvasının duvar yüzeyine uyacak �ekilde yapılması için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.............................TL. dir.                                                                                                                                                                                      
ÖLÇÜ: Elektrik tablosunun ön cephesi m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Sıva raspası yapılması

Duvar çürütülmesi

Sıva altı dolgu yapılması



Ölçü Birimi

m³

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 6,0 9,10 54,60

54,60

13,65

68,25

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3925 Bahçe topra�ının elenmesi, serilip düzeltilmesi ve sıkı�tırılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Bahçede  mevcut  veya  idarenin  uygun  görece�i  en  yakın  mesafede  bulunan topra�ın kazılması , arabaya yüklenmesi , i� mahalline getirilmesi , 
elenmesi ,toprak içinde ki ta� , ot vb. yabancı maddeler temizlendikten sonra gösterilen mahallere tabaka tabaka serilmesi , idarece verilecek detay projesine göre 
düzeltilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Elenerek serilen ve azami 30 cm derinlikteki toprak m3 olarak hesaplanır.
NOT:                                                                                                                                                                                                                                      1 - Elenen ve yerine 
serilen bahçe topra�ı azami 30 cm derinlikte olacaktır.                                                                                                                                2 - Elenen ve serilmesi gereken 
yere serilen toprak için gerekiyorsa ayrıca el arabası ile nakliye bedeli ödenecektir.                                                                3 - Elenen topra�ın çıkan artıkları için ayrıca 
moloz nakli ödenecektir.

Girdiler

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,1 9,10 0,91

01.507 Saat 0,1 12,40 1,24

01.K01 Saat 0,2 24,00 4,80

03.517/1 Saat 0,2 72,54 14,51

04.031 m³ 0,2 6,62 1,32

04.508 kg 1 1,75 1,75

24,53

6,13

30,66

Girdiler

Birinci sınıf usta

Düz i�çi

Vantilatasyon �çin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3926 Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki ta� satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Küfeki ta�ı ve mermer satıhlarda temizli�e ba�lamadan önce normal sıcak su ile yıkanarak  satıh  üzerinde  çıkabilecek  nitelikte olan  toz , toprak , kir  gibi  
maddelerin yumu�atılması sa�lanarak , üzerindeki kaba tozdan temizlendikten sonra yıkanan bu satıhlar su  ısıtıcılı kompresör  vasıtasıyla kaynatılan suyun içerisine 
analizde belirtilen temizleyici maddeler  katılarak  satıh  üzerine  tazyikli  olarak  püskürtülür. (Temizlenmesi  istenilen  ta� yüzeyin renk de�i�ikli�i  yapmamasına dikkat  
edilecektir) Temizleyici  maddelerle yıkanan  satıh  üzerinde temizlik maddesi kalmaması için son defa kompresör vasıtasıyla bol suyla yıkanır.Küfeki ta�ı ve mermer 
satıhların yukarıda açıklanan malzeme ve yöntemlerle temizlenmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i� yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 
1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Temizlenen küfeki ta�ı ve mermer yüzeyler m2 olarak hesaplanır.
NOT :  Dö�emede bu fiyat uygulanmaz.Kompresör basıncı 3 atmosferden fazla olamaz. Don yapacak hava �artlarında bu temizlik yapılmaz.

Mütehassıs usta

Arap sabunu (TS 54)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Su



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 0 12,40 3,10

01.503 Saat 0,1 9,10 0,91

04.270 kg 0,0 2,25 0,02

4,03

1,01

5,04

Girdiler

Marangoz ustası

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3927 Tavan ve duvarlardaki rozetlerin sökülmesi, temizlenmesi ve yerine takılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap  tavan ve duvarlardaki zamanla dü�mü� , sökülmü�  veya orijinal yerinden kaymı�  rozetlerin çivilerden ve tozdan temizlenmesi , yerlerine çivi veya 
tutkal yardımıyla tutturulması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ad fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülüp düzeltildikten sonra yerine takılan ah�ap rozetler adet olarak sayılır.

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Çırak



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,50 9,10 4,55

01.V01 Saat 1,5 24,00 36,00

04.508 kg 0,1 1,75 0,18

04.V59 m² 0,3 5,00 1,25

41,98

10,50

52,48

Kalemkar Usta

Düz i�çi

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3928 Tezyinat i�lemeli satıhlarda tezyinata zarar vermeden temizlik yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Ah�ap üzerindeki kalemi�i veya gölgeli kalemi�i tezyinatlardaki lekelerin , tozların ve izlerin tezyinata zarar vermeden temizlenmesi için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL.dir.
ÖLÇÜ : Temizlenen yüzey m2 olarak hesaplanır

Girdiler

Arap sabunu (TS 54)

Tülbent Bezi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.032 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507/1 Saat 1,5 9,25 13,88

04.274 Kt 0,05 7,20 0,36

04.715/B4D kg 1,158 12,45 14,42

58,01

14,50

72,51

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kârlı birim fiyatı

3929 Alüminyum levha ile 13 cm geni�likte 3 mm kalınlıkta vitrin bazası yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre te�hir vitrinleri veya bankoların altlarına 13 cm geni�likte 3 mm kalınlıktaki alüminyum levhanın mevcut kutu profil veya ah�ap takozlara 
vida ile sabitlenmesi , ek yerlerinin itinalı bir �ekilde birle�tirilmesi için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 
mt fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan baza mt olarak ölçülür.

Girdiler

Birinci sınıf usta yardımcısı

Düz i�çi

Alüminyum ustası

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

3.00 mm kalınlıkta boyalı alüminyum düz levha, EN AW 3105-
ALMnO,5Mg0,5

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.511 Saat 0,3 10,95 2,74

04.K39 lt 0,002 11,76 0,02

7,31

1,83

9,14Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3930/1 Herbisit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde otsu bitki temizli�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak floral bozulmalar ve bitki olu�umunun önlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden 
100 m2 alana 200 ml herbesit gelecek �ekilde 16 lt suya karı�tırılır. Karı�ım zararlı bitki köklerine e�it �ekilde ıslatılarak uygulanacaktır. Zarar verilmesi istenmeyen bitki 
köklerine en az 50 cm çapındaki alana ilaç de�memesine özen gösterilecektir. ygulama i�inin kabul a�amasına gelinceye kadar herbesit uygulandı�ı halde bitki olu�umu 
devam ediyorsa i�lemin kontrol te�kilatının direktifleri do�rultusunda yeterli miktarda tekrarlanması ve bitki atıklarının �antiye sahası dı�ına ta�ınması için her türlü i�çilik, 
malzeme, i�yerindeki yatay
- dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.                                                                                             ÖLÇÜ: Uygulama yapılan 
alan m2 olarak ölçülecektir.

Girdiler

Herbesit (bitki sonlandırıcı ilaç) 1 m2

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1,0 9,10 9,10

01.511 Saat 1,0 10,95 10,95

20,05

5,01

25,06

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3930/2
Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 2-5 cm arası (5 cm kadar) gövde çapındaki odunsu bitkilerin 
(a�açcık) temizli�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak yapı çatısıında, kubbesinde, cephesinde ve dö�emelerinde olu�mu� yapıya zarar veren 2-5 cm (5 
cm kadar) arasındaki odunsu bitkilerin temizlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden tüm yüzeylerdeki a�açcıkların çok itinalı bir �ekilde kesilmesi 
köklerinin çıkarılması, çıkarılan odunsu bitki atıklarının �antiye sahası dı�ına ta�ınması için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, alet-edevat, 
nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama adet olarak ölçülecektir. Not: Odunsu bitki temizli�i adet bazında oldu�undan uygulama öncesi ve sonrası tutanak ile tespit edilir.

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3,0 9,10 27,30

01.511 Saat 3,0 10,95 32,85

60,15

15,04

75,19

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

3930/3
Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 5-10 cm arası (10 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin 
temizli�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak yapı çatısıında, kubbesinde, cephesinde ve dö�emelerinde olu�mu� yapıya zarar veren 5-10 cm 
arası (10 cm dahil) arasındaki odunsu bitkilerin temizlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden tüm yüzeylerdeki zararlı a�açların çok itinalı bir �ekilde 
kesilmesi köklerinin çıkarılması, çıkarılan odunsu bitki atıklarının �antiye sahası dı�ına ta�ınması için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, alet-
edevat, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama adet olarak ölçülecektir. Not: Odunsu bitki temizli�i adet bazında oldu�undan uygulama öncesi ve sonrası tutanak ile tespit edilir.

Girdiler

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 4,0 9,10 36,40

01.511 Saat 4,0 10,95 43,80

80,20

20,05

100,25

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3930/4
Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 11-15 cm arası (15 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin 
temizli�i

Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:
Onaylı projesine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak yapı çatısıında, kubbesinde, cephesinde ve dö�emelerinde olu�mu� yapıya zarar veren 11-15 cm arası (15 cm 
dahil) arasındaki odunsu bitkilerin temizlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden tüm yüzeylerdeki zararlı a�açların çok itinalı bir �ekilde kesilmesi 
köklerinin çıkarılması, çıkarılan odunsu bitki atıklarının �antiye sahası dı�ına ta�ınması için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, alet-edevat, 
nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama adet olarak ölçülecektir. Not: Odunsu bitki temizli�i adet bazında oldu�undan uygulama öncesi ve sonrası tutanak ile tespit edilir.

Girdiler

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 6,0 9,10 54,60

01.511 Saat 6,0 10,95 65,70

120,30

30,08

150,38Kârlı birim fiyatı

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3930/5
Her türlü cephe, kubbe, çatı ve zemindeki 16-20 cm arası (20 cm dahil) gövde çapındaki odunsu bitkilerin 
temizli�i

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:
Onaylı projesine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak yapı çatısıında, kubbesinde, cephesinde ve dö�emelerinde olu�mu� yapıya zarar veren 16-20 cm arası (20 cm 
dahil) arasındaki odunsu bitkilerin temizlenmesi amacıyla orijinal yapı malzemesine zarar verilmeden tüm yüzeylerdeki zararlı a�açların çok itinalı bir �ekilde kesilmesi 
köklerinin çıkarılması, çıkarılan odunsu bitki atıklarının �antiye sahası dı�ına ta�ınması için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, alet-edevat, 
nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Uygulama adet olarak ölçülecektir. Not: Odunsu bitki temizli�i adet bazında oldu�undan uygulama öncesi ve sonrası tutanak ile tespit edilir.

Girdiler

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.511 Saat 0,5 10,95 5,48

04.001/021 m³ 0,08 8,80 0,70

04.740/01 kg 0,06 10,60 0,64

04.740/10 kg 0,025 3,30 0,08

04.740/11 m³ 0,02 45,55 0,91

4900.06 M³ 0,04 46,26 1,85

07.001 Ton 0,06 5,92 0,36

14.001 m³ 0,06 18,20 1,09

20,21

5,05

25,26

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3931 Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Proje ve/veya kontrollük te�kilatının direktifleri do�rultusunda; Çevre düzenlenmesi için  kaba tesviyesi yapılan, zemin (%30 funda topra�ı, %20 mil, %40 
kaya kumu, %10 organik madde-törf ) karı�ımından olu�an vegetasyon tabakasının 20 cm kalınlı�ında serilmesi, çim tohumu karı�ımın ekilmesi, adaptasyon döneminde 
ihtiyacı olan gübrenin serpilmesi ve can suyu verilmesi,  gerekli �artlarda belirli süre ile sulanması, 12 cm uzunlu�una ula�tı�ında ilk biçiminin yapılması için her türlü 
nakliye,alet-edevat, malzeme, i�çilik, yatay-dü�ey ta�ıma,  yüklenici karı ve genel giderler dahil dahil 1 m² bedeli ..........................TL dir.
ÖLÇÜ:  Foto�raflı ve tarihli  tutanak hazırlanarak çimlendirilen alan m² olarak ödenir.                                                                                                      NOT: Çim ekimi 
tutmazsa i�lem tutuncaya kadar devam edilir. Geçici Kabul A�amasında çim alanlar istenilen durumda olmak zorundadır.

Bahçıvan ve fidan ustası

Düz i�çi

Mil

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

El arabası ile her cins malzeme ve kayadan ba�ka kazının
ta�ınması (50 metre'ye)

El ile yumu�ak toprak kazılması (gev�ek ve bitkisel toprak, gev�ek silt, kum ve 
benzeri zeminler)(KARSIZ)

Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)

Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)

Organik gübre (yüksek oranda NPK ve do�al humus içermeli
tamamen ayrı�mı� olmalı)

Lolium perene (�ngiliz çimi)



Ölçü Birimi

m

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.026 Saat 0,2 12,40 2,48

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

7,03

1,76

8,79

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3950 Her ebatta çinko, boru, oluk, dere sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Sökülmesi gereken her ebatta çinko oluk , dere ve dü�ey ya�mur borularının ba�lı bulundukları ah�ap ve kargir aksama zarar vermeden sökülmesi , küçük 
parçalar halinde a�a�ıya indirilmesi , depoya istif edilerek tutanakla idareye teslim edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay -dü�ey ta�ıma , yüklenici karı 
ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı.............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Sökülen imalat mt olarak ölçülür.

Tenekeci ustası

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.010 Saat 0,2 12,40 2,48

01.501 Saat 0,1 9,10 0,91

3,39

0,85

4,24

Girdiler

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3951 E�imli yüzeylerde bitümlü karton sökülmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut kiremit altındaki tahrip olmu�  iki kat bitumlu kartonun sökülmesi , moloz mahalline  ta�ınması  için  her  türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki  yatay - 
dü�ey  ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: E�imli yüzeyde sökülen bitümlu karton m2 olarak hesaplanır.

Düz i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Yalıtımcı ustası



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 4,5 12,40 55,80

01.209 Saat 2,5 9,25 23,13

01.501 Saat 2 9,10 18,20

04.152 m³ 0,06 960,00 52,80

04.270 kg 0,200 2,25 0,45

150,38

37,60

187,98

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3952 Çatı makasları üzerine 2.sınıf çam kerestesi ile 5 cm kalınlıkta lamba zıvanalı ve geçmeli kaplama yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çatı makasları üzerine lambazıvana , geçmeli ah�ap kaplama yapılması için her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m2 fiyatı...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Düz i�çi

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN
1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 1,20 12,40 14,88

01.501 Saat 1,2 9,10 10,92

04.270 kg 0,3 2,25 0,68

04.K02 m³ 0,010 1500,00 15,00

41,48

10,37

51,85

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Çam kereste 2.sınıf

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3953 2.sınıf çam kerestesi ile koruyucu geçici çatı yapılması

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Çatının  sökülüp  yenilenmesi  safhasında  yapıda  bulunan  tezyinat , alçı - ah�ap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava ko�ulları 
nedeniyle zarar görmemesi için 2. sınıf çam kerestesi ile projesine göre 18 mm kalınlıkta tahta kullanarak koruyucu geçici oturtma çatının yapılması için her türlü i�çilik , 
malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yatay izdü�üm üzerinden geçici çatı m2 olarak hesaplanır.
NOT: Koruyucu çatıdan çıkan malzeme müteahhide aittir. 1. ke�fine konsa dahi koruyucu geçici çatının yapılmadan önce yukarıda açıklanan hususların mevcut olması , 
projesinin çizilip tasdik edilmesi ve ilgili idareden yazılı iznin alınması gereklidir.

Girdiler

Dülger ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 0,0 12,40 0,12

04.K13 Adet 1,0 0,75 0,75

0,87

0,22

1,09

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3954 Alaturka kiremit ilk kanca temini ve yerine tespit edilmesi

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ilk kancasının saçak uçlarına ip çekilerek düzgün olarak kiremit uçlarına çakılması için 
her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ad. fiyatı...........................TL. dir.

Girdiler

Dülger ustası

Alaturka kiremit ilk kanca



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 0,01 12,40 0,12

04.K14 Adet 1,0 0,50 0,50

0,62

0,16

0,78Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı                                                                                                                                                                        Teknik Tarifi: Onaylı  projesine ve 
kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ara kancasının düzgün olarak kiremit uçlarına çakı lması için her türlü i�çilik, malzeme, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma yüklenici 
karı  ve genel giderler dahil 1 Ad. fiyatı ...........................TL. dir.

Girdiler

Alaturka kiremit ara kanca

Dülger ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3955 Alaturka kiremit ara kanca temini v e y erine tespit edilmesi

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.028 Saat 2 12,40 18,60

01.501 Saat 1,5 9,10 13,65

04.735 m² 1,1 3,25 3,41

35,66

8,92

44,58Kârlı birim fiyatı

Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Kontrollük te�kilatının direktifi do�rultusunda, pvc pestili malzemesinden imal edilen hava geçi�ini sa�layan, file dokulu, mesh branda bezinin iskeleden 
alınacak net ölçüye göre kesilmesi, üzerine binanın restore edilmi� resminin basılması, brandanın cephe ebatlarına göre birbirine dikilmesi, kenarlarına 4 sıra diki�le kat 
kat kordon yapılması, iskeleye ba�lanabilmesi için demir halkaların kordonlarına sıkıca
dikilmesi, �antiyeye getirilmesi, hazırlanan bezin cepheden kurulu mevcut iskeleye çevresine zarar vermeden asılması i�i için her türlü malzeme, i�çilik, yatay-dü�ey 
ta�ıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil 1 m2 fiyatı ..........................TL. dir.

Girdiler

PVC pestili (1 mm'lik)

Düz i�çi

Mu�ambacı ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

�� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

3956 Hava geçi�ine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Kg

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K02 sa 0,25 12,40 3,10

03.649/2 sa 0,25 16,38 4,10

04.262/T51 kg 1 14,65 14,65

04.266 kg 0,055 3,00 0,17

04.379/H01 kg 0,025 19,80 0,50

22,52

5,63

28,15Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1005
Derz, Diki�, Dolgu, Takviye vb. imalatlarda kullanılan paslanmaz krom çelik çubukların projesine 
göre kesilmesi,bükülmesi ve Epoksi kullanılarak yerine konulması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Restorasyon projesine göre dı� etkiler nedeniyle çürümü� olan ta�, tu�la veya sıva yüzeylerine derz, diki�, dolgu, takviye vb. imalatlar için �dare 
denetiminde her çapta ve 50 cm kadar derinlikte delik delinmesi, Projedeki çaplarına, uzunluklarına ve �ekillerine göre paslanmaz krom çelik çubukların bu deliklere 
sa�lamla�tırma projesine uygun olarak epoksi malzeme ile birlikte deliklere yerle�tirilmesi, ba çubukların ba� telleri ile birbirine ba�lanarak sabitlenmesi için gerekli 
her tür malzeme ve zayiyatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma,  i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 kg 
fiyatı............................TL. dir.                                                                                                                                                                                                       
ÖLÇÜ:  Çelik çubuk miktarı proje üzerinden kg olarak hesaplanır.                                                                                                                                                      
NOT : �malatın bitmesi sonrasında tüm çelik çubuk imalatları çekme deneyine tabi tutularak aderansın sa�landı�ı kontrol edilmelidir.                                  

Girdiler

Mütehassıs usta yardımcısı

Matkabın 1 saatlik ücreti

Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sa�layan yapı�tırıcı (iki 
bile�enli)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk

Teçhizat ba�lama teli



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,20 24,00 28,80

28,80

7,20

36,00

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs Usta

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1010 Çelik çubukların ankraj edilmesi için yonuta�ı üzerinde delik açılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Güçlendirme elemanlarının bloklara ankraj edilmesi için 2 cm çapında ve 20 cm ile 70 cm arasında de�i�en derinliklerde delik açılması için hertürlü 
i�çilik, yatay-dikey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil  adet fiyatı ..........................TL. dir.                                                                                                                                                                  
�

ÖLÇÜ : Ankraj yapımına uygun olarak açılan delikler için ödeme yapılır.                                                                                                                                             

Girdiler



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,50 9,10 4,55

01.507 Saat 1,00 12,40 12,40

05.YA16 m³ 0,035 6.053,06 211,86

228,81

57,20

286,01

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1011
Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcı �le Mevcut Hasır Çelik Montajlanmı� Yüzeylere 
Güçlendirme amaçlı kaba sıva/dolgu Yapılması

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Yüksek Mukavemetli Puzolanik Kireç Harcının uygulanaca�ı yüzeyin temizlenip yıkanması, 05.YA16'de belirtilen Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento 
�çermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı ile güçlendirme dolgusunun önceden yerle�tirilmi� hasır çelik üzerine yapılması, prizini alıncaya kadar 
nemlendirilmesi, suyunu kaybetmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici 

�karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ: Sıva alanı ölçülür. Bo�luklar dü�ülür.                                                                                                                                                                                   
NOT : basınç dayanımı minimum 15 N/mm2 olacaktır. Su buharı geçirimlili�i < 35 olmalıdır. Elde edilecek hasırlı dolgu kalınlı�ı minimum 3,5 cm. olacaktır. Hasır 
çelik ve bunun sabitlenmesi için gerekli imlatlar ayrıca ödenir.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento �çermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı 
Yapılması

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 20 9,10 182,00

01.K01 Saat 20 24,00 480,00

04.007 m³ 0,25 50,09 12,52

04.031 m³ 3 6,62 19,86

04.379/H01 kg 35 19,80 693,00

04.V53 Ton 0,224 350,00 78,40

04.V60 kg 35 14,85 519,75

V.0104/E m³ 0,4 958,93 383,57

2.369,10

592,28

2.961,38

Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sa�layan yapı�tırıcı (iki 
bile�enli)

Kârlı birim fiyatı

Cam Macunu

Tu�la tozu veya Kiremit tozu

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Su

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1013 Hidrolik Kireç Harcı Ve Tu�la Pirinçli Su Bazlı Epoksi Harçla Çatlakların Doldurulması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darece onaylanmı� projesi do�rultusunda zaman a�ımı ve statik bozulmalar nedeniyle dö�eme, basamak, duvar, beden duvarları ve kemer 
ta�larında vb. yerlerde olu�an çatlakların onarımı için önce çatla�ın fırçalarla temizlenmesi ve su ile iyice yıkanarak tozdan arındırılmı� hale getirilmesi, doldurulacak 
çatlakların yandan cam macunu ile kapatılması, belli bir kısmının açık bırakılarak, açık bırakılan yerden enjeksiyon makinesi kullanılarak hidrolik kireç harcı ve 
analizde belirtilen malzeme karı�ımı ile çatlakların doldurulması, bo�luk kalıp kalmadı�ının kontrolü ile imalatın tamamlanması için her türlü i�çilik , malzeme ve 
zayiyatı, çimento hariç di�er malzemelerin i� yerine nakli, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı ...........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                
ÖLÇÜ : Çatlaklara doldurulan malzemenin hacmi ölçülerek ödeme yapılır. 

�nce sıva veya derz kumu(el ile elenmi� ve yıkanmı�) (08.006) 



Ölçü Birimi

mt

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

04.031 m³ 0,0225 6,62 0,15

04.379/H05 kg 0,18 17,15 3,09

04.V39 Adet 0,1 2,20 0,22

04.V40 Adet 0,1 4,95 0,50

04.V59 m² 1 5,00 5,00

04.V60 kg 0,3 14,85 4,46

79,62

19,91

99,53

Epoksi esaslı (iki bile�enli) yapı�tırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1015 Ta� yüzeylerinde olu�an kılcal çatlakların enjeksiyon yöntemi ile sa�lamla�tırılması.

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �dare denetiminde mütehassıs ustalarca dö�eme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut ta�larda bulunan ince çatlakların su ile küçük el aletleri, 
fırça, tülbent bezi vb. yardımıyla çevreye zarar vermeden itina ile temizlenerek tozlardan arındırılması, çatlakların ön yüzleri cam macunu ile boydan boya 
kapatılarak enjekte edilecek karı�ımın akmasının önlenmesi, epoksi malzemenin karı�tırılarak enjeksiyondan geçecek kıvama getirilmesi, çatlaklara itina ile enjekte 
edilmesi, tamamen doldurulan çatlaklarında epoksinin donması sonrasında ıslak fırça ile yüzeylerin temizlenmesi i�lemi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat 
yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: ��lem yapılan kılcal çatlaklar metre cinsinden ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                        

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Su

Cam macunu

Eldiven

Fırça

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Tülbent bezi



Ölçü Birimi

M

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 sa 4 9,10 36,40

01.V05 sa 1,75 12,40 21,70

01.V06 sa 2 9,70 19,40

V.0107/D m³ 0,1 955,29 95,53

173,03

43,26

216,29

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1016 Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı �le Klasik Tu�la Duvar Ve Benzeri Yerlerde Diki�  Yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Yapı Denetim Heyeti tarafından verilecek direktife uygun olarak mevcut duvarın orjinal görünü�ünü bozmamak �artıyla diki� yapılacak yerin en çok 
40 cm. geni�li�e kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek bo�lu�un Poz 
no: V.0107D de belirtilen hidrolik kireç ba�layıcılı enjeksiyon �erbeti ile beslenmesi için i�çillik, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, her türlü 
malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil  m fiyatı  ...........................TL. dir.  ÖLÇÜ : Diki� yapılan yerin ortasından geçen 
hat mt. olarak ölçülerek ödenir.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta Yardımcıları

Restorasyon Erbab ��çi

Hidrolik Kireç Ba�layıcı Enjeksiyon �erbeti



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 10 12,40 124,00

01.501 Saat 2,5 9,10 22,75

V.0104/G m³ 0,07 972,30 68,06

214,81

53,70

268,51Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Düz i�çi

500 Doz Hidrolik Kireç Ba�layıcılı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; 
�nce Sıvalar �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1020 Yüzey kaybı bulunan  ta�larda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Ta� duvarlarda çürümü� a�ınmı� ve bozulmu� olan ta�ların etrafına  zarar  vermeden  çürütülmesi, çürütülen yerlerin  yonu  ta�ı  tozu  ve  hidrolik 
kireçli  harçla  doldurulması, pirizini  aldıktan  sonra  yüzeye  ince  di�li  taraklarla  yüz  açılması, temizlenmesi, düzeltilip  orjinallerine  benzetilmesi için gerekli bütün 
malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Mataj yapılan yüzeyler metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 1,00 12,40 12,40

01.501 Saat 1,00 9,10 9,10

04.405 Ton 0,0020 34,00 0,07

04.406 Ton 0,0025 41,00 0,10

04.759/3 Ton 0,0030 220,00 0,66

22,33

5,58

27,91

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1022 Yüzey koruma yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Parça kopmasına ba�lı eksilen yüzeyler ve do�al tahribatların fazla oldu�u bölgelerde tahribatları önlemek ve yok olmanın önüne geçmek için kaya 
yüzeylerde yapılacaktır. Tüm bu i�lemler için gerekli her türlü i�çilik , malzeme ve zayiyatı , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici  karı ve genel giderler dahil 
m2 fiyatı.........................TL. dir.                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ : Uygulama yapılan alan ölçülerek ödeme yapılır.                                                                                                                                                  

Girdiler

Düz i�çi

Tabii ta� pirinci

Tabii ta� tozu

Sönmü� toz kireci (torbalı) (kalsiyum kireci 90 S-KK80)

Ta�çı ustası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1,15 9,10 10,47

01.K01 Saat 1,15 24,00 27,60

01.K02 Saat 2,30 12,40 28,52

03.638 Saat 0,45 239,84 107,93

04.152 m³ 0,06 960,00 57,60

232,12

58,03

290,15

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Vinç'in 1 saatlik ücreti

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1023 Alanda kırık halde bulunan antik ta�ların birle�tirme öncesi provalarının yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Alanda bulunan kırık antik ta� ve blokların parçalarının birle�tirme öncesinde birle�tirmeye yönelik denemelerinin yapılması, vinç yardımıyla 
parçaların birbirine alı�tırılması (birle�tirilecek ta�ların ilkinin vinç yardımıyla kaldırılması, kaldırma i�lemi sırasında a�ırlık merkezi bulunacak �ekilde halatlarla 
ba�lanması, daha sonra birle�tirme yapılacak alanda �akülünde olacak �ekilde altından, yanlarından kamalarla ah�ap takozlarla desteklenerek birle�tirme 
yapılacak kısmı üste gelecek �ekilde yerle�tirilmesi), birle�tirme yapılacak iki ta�ın yine aynı �ekilde vinç(130 HP) yardımıyla alandan alınması, a�ırlık merkezi 
bulunacak �ekilde halatlarla ba�lı olarak havadan alttaki ta�ın üzerine bütün kırık yüzeyler kar�ılıklı gelecek �ekilde yerle�tirilmesi. Ta�ların do�ru yerle�ti�i tespit 
edildikten sonra, havadan ta�ların yüzeylerinde gerekli sayıda markalamanın yapılması, ta�ların her ikisinin yüzeyine ta� aralarından girebildi�i kadar ta�ların 
birbirine temas etti�i yüzeylerin sınırlarının kalemle i�aretlenmesi, çizilmesi. Üstteki ta�ın yapı�tırma i�lemine geçmeden deliklerin açılmasından sonra tekrar 
birle�im provası yapılması için her türlü malzeme ve zayiyatı, i�çilik, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı �..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Birle�tirme sonrasında elde edilen hacim esas alınarak ödeme yapılır.



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.015 Saat 0,3 12,40 3,72

01.501 Saat 0,55 9,10 5,01

04.031 m³ 0,01 6,62 0,07

V.0104/E m³ 0,05 958,93 47,95

56,75

14,19

70,94

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1027 500 Dozlu Hidrolik Kireç harcı ile tesviye tabakası yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje detaylarına ve direktiflere göre tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, sonrasında hidrolik kireç harcı 
ile ortalama 5 cm kalınlıkta tesviye betonu dökülmesi, mastarında sıkı�tırılarak tesviye tabakası yapılması, priz alıncaya dek 8 saatte bir sulanması için gerekli 
bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Beton dökülmü� yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kârlı birim fiyatı

Betoncu ustası

Düz i�çi

Su

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Mt

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 sa 0,5 9,10 4,55

01.K01 sa 1,0 24,00 24,00

28,55

7,14

35,69Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1032 (10-30) cm geni�likte klasik profil i�lemeli koltuk altı silmesi yerine konması i�çili�i

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi:Sökülen koltuk altı silmesi ve ayna pervazının birlikte yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik,malzeme ve zayiyatı, i�yerindeki yatay - 

�dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil mt fiyatı ...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen koltuk altı silmesi ve ayna pervazı birlikte mt olarak ölçülür..

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

M

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Sa 10,00 9,10 91,00

01.K01 Sa 10,00 24,00 240,00

01.K02 Sa 36,00 12,40 446,40

V.0104/E m³ 0,02 958,93 19,18

0,71 796,58 565,57

1.362,15

340,54

1.702,69

Girdiler

Düz i�çi

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1033
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Ta�ından 86-90 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korni� 
Yapılması ve Yerine Konması ��çili�i  (Ta� Sertli�i: 2.00)

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi do�rultusunda  mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu ta�ından 90 cm. 
yüksekli�e kadar (90 cm. dahil)  silmeli korni� yapılması yapılması, korni�in hazır �ablonuna göre ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi profilde yapılan silme ve di�lerin 
üst kenara paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerin her ta�ta bir birini engebesiz takip etmesi, korni� yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, ara 
silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin görünen kısımları hariç en az 90 cm. geni�likteki kenarlarının yatay olarak ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi, saçakta kullanılan 
silmenin üst yatak sathının tamamının yatay olarak ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi, ek yerlerine testere çekilerek akçe geçmez tarzda birle�tirilmesi, ana silmelerin 
yüksekli�i kadar geni�likte saçak silmelerinin yüksekli�inin 1-1/2 si kadar geni�likte olmak üzere poz no: V.0104E' de belirtilen harçla zemine oturtulması, 
arkalarının ve �akuli derzlerinin poz no: V.0104E' de belirtilen harçla doldurulması, derzlerden dı�arı �erbet sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir 
madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminden sonra silmelerde meydana gelecek pe�lerle harç lekelerinin ve profillerinin ek yerlerinde meydana 
gelebilecek düzensizli�in ince di�li el tara�ı ile i�lenerek temizlenmesi ve düzeltilmesi, (ta� bedeli hariç) her türlü malzeme ve zayiyatı, i�çilik,  yüklenici genel 

�giderleri ve kârı dahil dahil m fiyat ..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Yerine konmu� korni�in üst kenarı ile alt kenar uzunluklarının ortalaması alınarak mt olarak bedeli ödenir.                                                            NOT : Ta� 
bedeli sözle�mede belirtilen yonu ta�ı bedeli üzerinden ödenir.                                                                                                                                     

Mütehassıs Usta

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs Usta Yardımcısı

��lenebilirlik Zammı (Yonu Ta� Sertli�i 2.00)



Ölçü Birimi

M

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Sa 21,00 9,10 191,10

01.K01 Sa 21,00 24,00 504,00

01.K02 Sa 47,00 12,40 582,80

V.0104/E m³ 0,02 958,93 19,18

0,71 1297,08 920,93

2.218,01

554,50

2.772,51

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcısı

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

��lenebilirlik Zammı (Yonu Ta� Sertli�i 2.00)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1034
500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Ta�ından 141-145 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korni� 
Yapılması ve Yerine Konması ��çili�i  (Ta� Sertli�i: 2.00)

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi do�rultusunda  mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu ta�ından 145 cm. 
yüksekli�e kadar (145 cm. dahil)  silmeli korni� yapılması yapılması, korni�in hazır �ablonuna göre ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi profilde yapılan silme ve di�lerin 
üst kenara paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerin her ta�ta bir birini engebesiz takip etmesi, korni� yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, ara 
silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin görünen kısımları hariç en az 145 cm. geni�likteki kenarlarının yatay olarak ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi, saçakta 
kullanılan silmenin üst yatak sathının tamamının yatay olarak ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi, ek yerlerine testere çekilerek akçe geçmez tarzda birle�tirilmesi, ana 
silmelerin yüksekli�i kadar geni�likte saçak silmelerinin yüksekli�inin 1-1/2 si kadar geni�likte olmak üzere poz no: V.0104E' de belirtilen harçla zemine oturtulması, 
arkalarının ve �akuli derzlerinin poz no: V.0104E' de belirtilen harçla doldurulması, derzlerden dı�arı �erbet sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir 
madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminden sonra silmelerde meydana gelecek pe�lerle harç lekelerinin ve profillerinin ek yerlerinde meydana 
gelebilecek düzensizli�in ince di�li el tara�ı ile i�lenerek temizlenmesi ve düzeltilmesi, (ta� bedeli hariç) her türlü malzeme ve zayiyatı, i�çilik,  yüklenici genel 

�giderleri ve kârı dahil dahil m fiyatı..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Yerine konmu� korni�in üst kenarı ile alt kenar uzunluklarının ortalaması alınarak mt olarak bedeli ödenir.                                                            NOT : Ta� 
bedeli sözle�mede belirtilen yonu ta�ı bedeli üzerinden ödenir.                                                                                                                                     



Ölçü Birimi

Ton

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Sa 5,00 12,40 62,00

01.502 Sa 5,00 9,70 48,50

01.K01 Sa 5,00 24,00 120,00

03.638 Sa 2,00 239,84 479,68

V.0104/E m³ 0,30 958,93 287,68

997,86

249,47

1.247,33

Mütehassıs Usta

Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Erbab i�çi

Vinç'in 1 saatlik ücreti

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1035
Mevcut Envanterli ve Yerinde Kaymı� Ta� Blokların Paslanmaz Krom Çelik Çubuk, Kenet ve 
Zıvana Kullanılarak Vinç ile Yerlerine Yerle�tirilmesi

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi do�rultusunda dö�eme ve duvarlara yerle�tirilmek için hazırlanan mevcut envanterli ta�ların ve yerinden kaymı� ta�ların, 
projede belirlenmi� olan yerlerine paslanmaz krom çelik çubuk, kenet ve zıvana yardımıyla birle�tirilmesi için vinç ile yerlerine yerle�tirilmesi i�idir. Yerle�tirme 
yapılacak mevcut ta�lar ve yerinden kaymı� ta�lar istif edildikleri alandan vinç ile kaldırılarak yerle�tirilecekleri bölgeye ta�ınır. Ta�lar üzerinde açılmı� olan 
deliklere, paslanmaz krom çelik çubuk, kenet ve zıvana yerle�tirilir, dolgu harcı ile yatay ve dü�ey derzlerde bo�luk kalmayacak �ekilde terazisinde ve �akülünde 
ta�lar sabitlenir. Çevreye bula�an harç lekeleri temizlenir. Söz konusu imalatlar için tüm i�çilik, malzeme ve zayiyatı, malzemenin i� yerine nakli, tartı bedeli, i� 

�yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, yüklenici genel giderleri ve yüklenici kârı dâhil ton fiyatı ..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Tartı tutanaklarına göre yapılan imalat ödenir.                                                                                                                                                       NOT: 
Paslanmaz çelik çubuk, kenet ve zıvana imalatları ilgili pozlarından ayrıca ödenecektir.



Ölçü Birimi

Ton

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 8 12,40 99,20

01.502 Saat 4 9,70 38,80

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

03.671(Y) Saat 1 85,31 85,31

V.0104/E m³ 0,06 958,93 57,54

328,85

82,21

411,06

Mütehassıs Usta

Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Erbab i�çi

Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1036
Yeni yonu ta�larının hazırlanması, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak vinç 
ile yerlerine yerle�tirilmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje detaylarına veya mevcuda göre yonu ta�ından dö�eme, basamak ve duvar vb. yerlerde yeni ta�la eksik tamamlama veya 
de�i�tirme yapılması için ta�ların yerine göre gönyesinde kesilerek ebatlandırılması, yüz açılması, görünen yüzlerin ince di�li el tara�ı ile i�lenmesi, vinç ile 
kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve dü�ey derzlerde bo�luk kalmayacak �ekilde terazisinde ve 
�akülünde yerle�tirilmesi, bu derzlerin bo�luk kalmayacak �ekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonuta�ı yüzünde kalan ta� pe�leri ve harç 
lekelerinin ta� yüzü bozulmadan ince di�li el tara�ı ile taraklanarak temizlenmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey 
ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Bitmi� imalatın yerine yerle�tirilmesi sırasındaki hacmi tona çevrilerek miktar hesaplanır.                                                                                                  
NOT: Ta� bedeli ve paslanmz krom çelik malzemelerin bedelleri ayrıca pozlarından ödenir .                                                                                                                                                                                                                                                                          



Ölçü Birimi

Ton

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Saat 2 12,40 24,80

01.502 Saat 4 9,70 38,80

01.K01 Saat 2 24,00 48,00

03.671(Y) Saat 1 85,31 85,31

V.0104/E m³ 0,06 958,93 57,54

254,45

63,61

318,06

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1037
Mevcut yonu ta�larının i�lenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak vinç ile 
yerlerine yerle�tirilmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� projesi do�rultusunda dö�eme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut ta�la yeniden örme, eksik tamamlama ve de�i�tirme 
yapılacak bölümlerindeki mevcut ta�ların yerine göre ıslah edilerek, gönyesinde kesilerek ebatlandırılması, yüz açılması, görünen yüzlerin ince di�li el tara�ı ile 
i�lenmesi, vinç ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve dü�ey derzlerde bo�luk kalmayacak 
�ekilde terazisinde ve �akülünde yerle�tirilmesi, bu derzlerin bo�luk kalmayacak �ekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonuta�ı yüzünde kalan ta� 
pe�leri ve harç lekelerinin ta� yüzü bozulmadan ince di�li el tara�ı ile taraklanarak temizlenmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, 
yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Bitmi� imalatın yerine yerle�tirilmesi sırasındaki hacmi tona çevrilerek miktar hesaplanır.                                                                                                  
NOT: Paslanmaz krom çelik malzemenin bedeli ayrıca pozundan ödenir .                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Erbab i�çi

Mütehassıs Usta

Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti

500 Doz Hidrolik Ba�layıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya 
Dolgular �çin )

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

Ton

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.502 Saat 2 9,70 19,40

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

03.671(Y) Saat 1 85,31 85,31

153,51

38,38

191,89

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1038 Sökülmü� veya dü�mü� duvar blok ta�larının yerine yerle�tirilmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� projesi do�rultusunda yapıdan dökülen, yere dü�mü� halde veya kazı sonucunda ortaya çıkan blok ta�larının ipek halatlarla 
ba�lanması, vinçle yerle�tirilece�i yere çıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet i�lemleri yapıldıktan sonra �akülünde ve derzinde yerle�tirilmesi için gerekli bütün 
malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerle�tirilen duvar bloklarının a�ırlıkları ton cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                            
NOT :  Kenet i�lemleri ve dolgu i�lemleri bedelleri ilgili pozlarından ödenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kârlı birim fiyatı

Erbab i�çi

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

Ton

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.001 Sa 4,00 12,40 49,60

01.502 Sa 4,00 9,70 38,80

03.638 Sa 1,00 239,84 239,84

328,24

82,06

410,30

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Ta�çı ustası

Erbab i�çi 

Vinç'in 1 saatlik ücreti

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1039 Yeni Kullanılacak Ta� Blokların Vinç ile Yerlerine Yerle�tirilmesi

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi do�rultusunda dö�eme ve duvarlara yerle�tirilmek için hazırlanan yeni kullanılacak ta� blokların projede belirlenmi� olan 
yerlerine konulması için vinç yardımı ile ta�ınması i�idir. Yerle�tirme yapılacak yeni kullanılacak ta� bloklar istif edildikleri alandan vinç ile kaldırılarak 
yerle�tirilecekleri bölgeye ta�ınır. Söz konusu imalat için tüm i�çilik, malzeme ve zayiyatı, malzemenin i� yerine nakli, tartı bedeli, i� yerindeki yükleme, yatay ve 

�dü�ey ta�ıma, bo�altma, yüklenici genel giderleri ve yüklenici kârı dâhil 1 ton fiyatı ..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Tartı tutanaklarına göre yapılan imalat ödenir.                                                                                                                                                      



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2,00 9,10 18,20

01.K01 Saat 6,00 24,00 144,00

01.K02 Saat 6,00 12,40 74,40

03.671(Y) Saat 2,00 85,31 170,62

04.152 m³ 0,06 960,00 57,60

464,82

116,21

581,03

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1040
Bilimsel kazı sonucu çıkan ta� bloklar ile yeni imal edilmi� ta� blokların stok sahasından alınarak 
yerlerine konulması i�i

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Restorasyon projesi, kazı ba�kanlı�ı ve idarenin yönlendirece�i �ekilde antik blok ta�ların numaralanması  daha sonra ta�lara zarar vermeden 
mobil vinç vasıtasıyla ah�apla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı ba�kanlı�ının uygun bulaca�ı bo� alana yerle�tirilmesi için her türlü malzeme 
ve zayiyatı,  i�çilik nakliye  yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı. �..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Ta�ınan eserlerin hacmi m³ cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1,75 9,10 15,93

01.K01 Saat 1,75 24,00 42,00

01.K02 Saat 1,75 12,40 21,70

03.590 Saat 1,00 77,69 77,69

04.152 m³ 0,06 960,00 57,60

214,92

53,73

268,65

Girdiler

Düz i�çi

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1041 Blok ta�ların numaralandırılıp mobil vinçle bo� alana yerle�tirilmesi

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Restorasyon projesi, kazı ba�kanlı�ı ve idarenin yönlendirece�i �ekilde antik blok ta�ların numaralanması  daha sonra ta�lara zarar vermeden 
mobil vinç vasıtasıyla ah�apla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı ba�kanlı�ının uygun bulaca�ı bo� alana yerle�tirilmesi için her türlü malzeme 
ve zayiyatı,  i�çilik, nakliye  yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı �..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Ta�ınan eserlerin hacmi m³ cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Mütehassıs Usta

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Vinç    (36 HP,  5 tonluk )



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1,00 9,10 9,10

01.K01 Saat 6,00 24,00 144,00

01.K02 Saat 6,00 12,40 74,40

03.671(Y) Saat 2,00 85,31 170,62

04.152 m³ 0,06 960,00 57,60

01.501 Saat 3,00 9,10 27,30

01.K01 Saat 1,00 24,00 24,00

36.21355 Ad. 0,015 3.349,50 50,24

557,26

139,32

696,58

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcıları

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1042
Yeni imal edilmi� beton blok kaidelerin stok sahasından alınarak müze içerisindeki 
yerlerine yerle�tiri lmesi i�i

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı

Teknik Tarifi:  Eser kaideleri için üretilmi� beton blokların stok sahasından  ah�aplarla desteklenip mobil v inç y ardımı ile alınarak transpaletlere 

y üklenmesi, transpaletlerle müze içerinde plana göre y erlerine zemin kaplamalarına zarar v ermeden ta�ınması,  ah�aplarla desteklenerek calaskar 

sistemi ile transpaletlerden alınarak y erlerine itina ile y erle�tirilmesi için gerekli her türlü malzeme v e zay iy atı,  i�çilik nakliy e  y üklenici karı v e genel 

giderler dahil m3 f iy atı. �..........................TL. dir.  

ÖLÇÜ : Ta�ınan kaideler hacmi m³ cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Mobil v incin saatlik ücreti

Çam kerestesi (II.sınıf ) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, 

TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Anla�ma Fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta

10,00 m kaldırma y üksekli�inde 5 ton kaldırma kapasiteli El Kumandalı 

Ceraskal(KARSIZ)

Kâr  v e genel giderler hariç toplam

Kâr  v e genel giderler % 25

Ceraskal ile y erine y erle�tirme için



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

01.K02 Saat 3 12,40 37,20

V.0130/C m³ 0,02 891,68 17,83

73,23

18,31

91,54

Girdiler

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Hidrolik Kireç Ba�layıcılı Dolgu Harcı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1043 Hidrolik Kireç Harcı �le Yonu Ta�ından Harpu�tanın Yerinde Islahı

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darenin direktifine mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak mevcut yonu ta�ından harpu�tanın yerinden 
sökülmeden ince di�li el tara�ı ile i�lenerek hidrolik kireç harcı ile ıslah edilmesi ve harpu�ta ta�larının biri birine yana�tırılması, aradaki bo�lukların kapatılması için 

�gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ: Islah edilen harpu�tanın yüzeyi ölçülerek ödeme yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Ölçü Birimi

m³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.K01 Saat 0,9 24,00 21,60

04.152 m³ 0,008 960,00 7,68

04.270 KG 0,1 2,25 0,23

34,06

8,52

42,58

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1045
Ta� duvarlarda, moloz veya moloz tu�la karı�ık duvarlarda (13.50 m'ye Kadar, 13.50 m Dahil) 
Askıya Alma �skelesi Yapılması

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darenin talimatlarına uygun olarak, yüklenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara göre 13,50 mt. yüksekli�e kadar 
olan ta� duvarlarda, moloz veya moloz tu�la karı�ık duvarlarda  askıya alma iskelesi yapılması, i�in bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek �ekilde 
emniyetle sökülmesi için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m³ fiyatı 

�...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ: �skelenin ayaklarının bastı�ı alan ile askıya alma iskelesinin yüksekli�i çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dı�arıdan vurulan 
payandalar dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                        NOT 
: Kereste Bedeli dahildir.                                                                                                                                                                                                     

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

01.V05/6 Saat 0,5 12,40 6,20

04.270 kg 0,1 2,25 0,23

04.479 m² 1,15 1,68 1,93

12,00

3,00

15,00

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)

Mütehassıs Sıva ��leri Usta Yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1050 Sıva Altına File Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   �darece belirtilecek bölümlerde sıva altına  145 -160 g/m2 sıva filesinin çivilerle tutturularak sıvaya hazır hale getirilmesi  için gerekli bütün malzeme 
ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmı� imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                        



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 sa 1,00 9,10 9,10

01.K01 sa 2,00 24,00 48,00

04.031 m� 0,02 6,62 0,13

04.V39 adet 1,00 2,20 2,20

04.V40 adet 1,00 4,95 4,95

04.V62/01 m² 2,00 0,20 0,40

04.V62/02 m 8,00 0,20 1,60

V.0132 lt 1,00 13,31 13,31

79,69

19,92

99,61

Girdiler

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Ambalaj Ka�ıdı Bandı

AB57 Hazırlanması

Ambalaj Ka�ıdı

Düz ��çi

Mütehassıs Usta

Su

Eldiven

Fırça

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1101 Düz Satıhlarda AB57 �le Yonu ta� duvar Temizli�i Yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:Onarım sırasında temizlenmesi gereken yonu ta�ı satıhlardan alınan örneklerin laboratuarca ince-lenmesi neticesinde kirlerin AB57 ile temizlenmesi 
gerekti�inde temizlenecek mermer yüzeylerinde zamanla birikmi� olan isli ve kirli pisli�in temizlenmesi için uzmanların gözetiminde kimyevi ilâcın hazırlanarak 
temizlenecek yüzeye sürülmesi, üzeri ambalaj ka�ıdı ile örtülmesi, kenarlarının bantlanması, gerek-li sürenin geçmesinden sonra (en az 1,5-2 saat) yüzlerinin 
yıkanarak ka�ıtlarının çıkartılması, aynı i�lemin yeterli temizlik elde edilinceye kadar (2-3 defa) tekrarlanması, yeterli temizlik elde edildikten sonra iyice suyla 
yıkanıp fırçalanması, artan su ve pisli�in tala� tozu ile toplanması ve pisli�in atılması için gerekli olan her türlü i�çilik, malzeme ve zayiyatı, i� yerine nakli, 

�i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m² fiyatı ..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ :  Temizlik yapılan yüzey m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 1 24,00 24,00

04.031 m³ 0,1 6,62 0,66

04.V40 Adet 2 4,95 9,90

04.V59 m² 2 5,00 10,00

53,66

13,42

67,08

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1103
Duvar, Tonoz ve sur duvarı yüzeylerinde olu�an biyolojik tabakaların ( alg, kalker, yosun, küf vb.) 
temizlenmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Sıva veya yonu ta�ı duvar, tonoz veya sur duvarı yüzeylerindeki toz, toprak, çamur ile nemin yo�un oldu�u bölgelerde mikrobiyolojik tabakaların 
(alg, kalker tabakaları, yosun, küf vb.) temizlenmesi için, önce yumu�ak dokulu kıl fırça ile yüzeylerde bulunan toz ve toprakların temizlenmesi, sonrasında biraz 
daha sert dokulu kıl fırça ile tekrar temizlenmesi, temizlenen (toz ve topra�ı alınan) duvar ve tonoz yüzeylerindeki çamur, alg, kalker tabakaların, yosunlarının ve küf 
tabakalarının temizlenmesi için önce dü�ük basınçlı su püskürtülerek yumu�amasının sa�lanması, yüzeydeki yumu�ayan tabakanın (çamur, küf, yosun vb) pamuklu 
tülbent beziyle alt tabakaya zarar vermeden silinmesi, bu i�leme yüzey temizleninceye kadar devam edilmesi, di�er alg ve kalker tabakalarının ise daha sert olan 
bistüri ve de�i�ik spatüller yardımıyla alttaki dokuya zarar vermeden temizlenmesi, en son pamuklu tülbent beziyle son kat silimi  yapılarak tüm temizlik i�lemlerinin 
tamamlanması için gerekli in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, bütün malzeme ve zayiatı, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 m2 fiyatı. ...........................TL. dir.                                                                                                                 
ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey alanı metrekare olarak ölçülür. Duvarlarda bulunan tüm bo�luklar dü�ülür                                                                                                                     

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs Usta

Su

Tülbent bezi

Düz i�çi

Fırça



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.V06 Saat 1,5 9,70 14,55

04.031 m³ 0,3 6,62 1,99

04.V39 Adet 0,15 2,20 0,33

04.V40 Adet 0,15 4,95 0,74

17,61

4,40

22,01

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1104 Eski Alaturka Kiremitlerin Makine kullanılmadan el ile itinalı bir �ekilde temizli�inin yapılması 

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Toplanmı� ve yeniden kullanılmasına karar veriilmi� olan oluklu kiremitlerin, makina kullanmaksızın sünger, fırça ve gerekmesi halinde kimyasal 
madde kullanılarak, üzerindeki çevre faktörleri ve yılların vermi� oldu�u kir tabakasının itinalı bir biçimde temizlenmesi i�i için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, 
in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Temizlenmi� kiremitlerin yerine dö�enmi� alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                        
NOT : Kiremit dö�eme bedeli ayrıca ödenir.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Restorasyon Erbab ��çi

Su

Eldiven

Fırça



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 sa 0,25 9,10 2,28

01.K01 sa 0,50 24,00 12,00

03.525 sa 0,15 27,86 4,18

04.031 m� 0,01 6,62 0,07

18,53

4,63

23,16

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz ��çi

Mütehassıs Usta

Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti

Su

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1105 Mevcut dökme mozaik basamakların itina ile temizlenmesi

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:Mevcut dökme mozayik merdiven basamak kaplamasının (rıht, süpürgelik dahil) mozayik silme makinası ile silinmesi ve basamak yüzeyinin 
temizlenmesi için; her türlü i�çilik, malzeme ve zayiyatı, i� yerine nakli, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m² fiyatı 

�..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Silinen dökme mozayik dö�eme kaplaması alanının tamamı hesaplanır.



Ölçü Birimi

Kg

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.018 Saat 0,1 12,40 1,24

01.501 Saat 0,1 9,10 0,91

04.256 kg 0,018 2,45 0,04

2,19

0,55

2,74

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1202
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın 
sökülmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi ve çıkan malzemelerin istifi için gerekli her tür 
malzeme ve zayiyatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma,  i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 kg 
fiyatı............................TL. dir.                                                                                                                                                                                                       
ÖLÇÜ:  Sökülen imalatın a�ırlı�ı tartılarak tutana�a geçirilir.                                                                                                                                                            
NOT :Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.Tutanakla teslim alınır.                               

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Sıcak demirci ustası

Düz i�çi

Sıcak haddelenmi� profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, 
TS 911 EN 10055)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

(kaynak giderleri vb. kar�ılı�ı)



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2,50 9,10 22,75

01.K02 Saat 5,00 12,40 62,00

84,75

21,19

105,94Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1204 Tu�la duvarlarda tekrar kullanılmak üzere tu�la sökülmesi,yeniden kullanılacak hale getirilmesi

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden �darece belirtilecek yerlerde horasan harçlı kargirin itinalı sökülmesi, i�e yarayacak parçaların ayrılması, 
tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için temizlenmesi ve �antiye dâhilinde belirtlecek yerde istifi, molozun, moloz deposuna ta�ınması için gerekli her türlü i�çilik, 
malzeme ve zaiyatı,  i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı ...........................TL. dir.  �
ÖLÇÜ : Yıktırılan kısım varsa sıvası ile birlikte m³ cinsinden hacminin ölçülerek bedeli ödenir.

Girdiler

Düz i�çi

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.003 Saat 0,8 12,40 9,92

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

04.031 m³ 0,002 6,62 0,01

04.380/005 kg 5 1,02 5,10

04.380/054 kg 1 1,40 1,40

04.726/03 m² 1,03 98,00 100,94

121,92

30,48

152,40

Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelli�i azaltılmı�, açık bekletme 
süresi uzatılmı� karo yapı�tırıcı  (TS EN 12004 - C2TE)

Do�alta� mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyli)

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Fayans kaplama ustası

Düz i�çi

Su

Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek a�ınma dayanımlı, su emilimi 
azaltılmı� derz dolgusu  (TS EN 13888 - CG2AW)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1301
Her renk, boyut, �ekil ve desende do�al ta� mozaikler (patlatma yüzeyli)  ile duvar veya yer 
kaplaması yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre düzgün yüzeyin, yapı�mayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve 
nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelli�i azaltılmı� karo yapı�tırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her 
renk, boyut, �ekil ve desende  do�al ta� mozaiklerin (patlatma yüzeyli) mastarına uygun olarak dö�enmesi, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi için gerekli bütün 
malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yapılan imalatın yüzey alanı metrekare cinsinden ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.219 Saat 0,7 9,25 6,48

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.507 Saat 0,7 12,40 8,68

04.274/1 Adet 2 0,16 0,32

04.714/P2A m 1 1,60 1,60

04.714/P2B m 6,1 2,40 14,64

04.714/P2E m 1,1 1,20 1,32

04.714/P2G Adet 1 0,13 0,13

04.714/P2M Adet 1 0,25 0,25

04.714/P2N Adet 1 0,23 0,23

04.714/U07 m² 1,05 30,50 32,03

70,23

17,56

87,79

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

So�uk demirci usta yardımcısı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Vida ve plastik dübel

T24 Ana ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında

T24 Ara ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında, h=30 mm yüksekli�inde

Kenar L profili, 0,50 mm kalınlı�ında

Askı çubu�u, 40 cm

Çelik dübel

Çiftli yay

250 mm geni�.0.70 mm kalın.alüminyum lamel asma tavan (en aw 3000) 
(fab.rulo boya sist.ile boyalı alüm.lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi 
astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya,tavana bakan yüzey min.7 
mikron epoksi astar)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1601 Her renk Alüminyum Izgaralı Petek Plakalarla sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre 24 mm geni�li�inde T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin, 40 cm uzunlu�unda 4 mm çapındaki özel ayarlı 
galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlı�ında L profillerin 
dönülmesi, T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte alüminyum ızgara petek plakaların yerle�tirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine 
göre yerlerinin açılması suretiyle ızgaralı petek  asma tavan te�kili için atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey 
ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyler izdü�üm olarak ölçülür. Armatür bo�lukları hariç bütün bo�luklar minha edilir.                                                                                                                                                       
NOT : Müdahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.                                                                                                                                                               



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.219 Saat 0,4 9,25 3,70

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.507 Saat 0,4 12,40 4,96

04.278/3G kg 1 4,15 4,15

04.274/1 Adet 2 0,16 0,32

04.714/P2A m 1 1,60 1,60

04.714/P2B m 2,6 2,40 6,24

04.714/P2E m 1,1 1,20 1,32

04.714/P2G Adet 1 0,13 0,13

04.714/P2M Adet 1 0,25 0,25

04.714/P2N Adet 1 0,23 0,23

Y.23.176 kg 1,15 7,65 8,80

34,43

8,61

43,04

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

T24 Ara ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında, h=30 mm yüksekli�inde

Kenar L profili, 0,50 mm kalınlı�ında

Askı çubu�u, 40 cm

Çelik dübel

Çiftli yay

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Lama ve profil demirlerden çe�itli demir i�leri yapılması ve yerine konulması 
(KARSIZ)

Birinci sınıf usta

Vida ve plastik dübel

T24 Ana ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında

Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1602 Lama profil çerçeveli galvanizli kafes telden sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre 24 mm geni�li�inde T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin, 40 cm uzunlu�unda 4 mm çapındaki özel ayarlı 
galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlı�ında L profillerin 
dönülmesi, T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin üzerine lama profilden çerçevelenmi� 60x60 cm ebatlarında 1 cm göz aralıklarına sahip galvanizli kafes tel ile imal edilmi� 
panellerin yerle�tirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan te�kili için atölye masrafları, bütün malzeme ve 
zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyler izdü�üm olarak ölçülür.                                                                                                                                                       NOT : 
Müdahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.                                                                                                                                                               

Girdiler

So�uk demirci usta yardımcısı

Düz i�çi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 sa 0,20 9,10 1,82

01.507 sa 0,30 12,40 3,72

04.274/1 adet 2,00 0,16 0,32

04.457/1G m2 1,05 4,40 4,62

04.714/P2A m 1,00 1,60 1,60

04.714/P2B m 2,60 2,40 6,24

04.714/P2E m 1,10 1,20 1,32

04.714/P2G adet 1,00 0,13 0,13

04.714/P2M adet 1,00 0,25 0,25

04.714/P2N adet 1,00 0,23 0,23

20,25

5,06

25,31

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1603 Alçı Tavan Karosu �le Asma Tavan Yapılması (60x60x0.95)

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Onaylanmı� proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya 
alınması, bu profillerin üzerine veya altına alçı tavan karosu levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler 
açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birle�ti�i yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın te�kili, her 
türlü malzeme ve zayiatı, atelye masrafları, i�çilik, alet ve edevat  giderleri, i� yerinde yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, yüklenici karı ve genel giderler 

�dahil m² fiyatı ...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0.25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri bo�lukları ile di�er bo�luklar dü�ülmez.

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Askı çubu�u 40 cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40 cm)

Çiftli yay (0.60 mm kalın.yay çeli�inden mamul, fosfat v.b. kaplanmı�)

Çelik dubel (6x45 vida, kovan, l- demir ve somun dahil)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Birinci sınıf usta

Vida ve plastik dübel

Alçı Levhalar (TS EN 520 + A1 ) (9,5 mm kalınlı�ında (yangına dayanıklı)

0.40 mm kalın.h=38 mm yüksek. 24 mm geni�li�inde ana ta�ıyıcı t profil

0.40 mm kalın.h=30 mm yüksek. 24 mm geni�li�inde ara ta�ıyıcı t profil

0.50 mm kenar l profili



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.032 Saat 0,3 12,40 3,72

01.501 Saat 0,05 9,10 0,46

03.587(Y) Saat 0,005 206,87 1,03

04.530 kg 0,03 14,80 0,44

04.715/3D1 m² 1,2 135,00 162,00

04.769/07C kg 0,5 5,50 2,75

04.769/11 Adet 4 0,40 1,60

172,00

43,00

215,00

Düz i�çi

Alüminyum do�rama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti

Silikon esaslı 800 serisi macun

Kârlı birim fiyatı

Alüminyum ustası

Alüminyum Kompozit Panel (0,50 mm + 3 mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki 
(EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. 
Alüminyum levhaların görünen dı� yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, 
alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı : A2 
S1 d0)

Kompozit destek profili (CRP) ile takviyeli kur�unsuz sert PVC do�rama profilleri

Plastik ve alüminyum do�rama montaj dübeli

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1701 Alüminyum Kompozit Panellerle Mahya Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre 4 mm. et kalınlı�ında Alüminyum Kompozit Panellerin mahya yapılması için hazırlanması, çatı 
üzerine kompozit destek profilleri dö�enmesi, profillerin bindirme noktalarının silikon esaslı macun sürülerek tamamının montaj dübeli ile yerine yerle�tirilmesi için 
atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 
m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Tamamlanmı� imalatın ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.032 Saat 2 12,40 24,80

01.501 Saat 0,5 9,10 4,55

01.503 Saat 1 9,10 9,10

04.271 kg 0,2 5,50 1,10

04.715/3D1 m² 1,05 135,00 141,75

181,30

45,33

226,63

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1702 Aluminyum Kompozit Panellerle Harpu�ta Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Alüminyum kompozit panellerin �darece verilecek projeye göre boyutlandırılması ve belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması için gerekli 
bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmı� imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                        

Çırak

Kârlı birim fiyatı

Alüminyum ustası

Düz i�çi

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN 
AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu. 
Alüminyum levhaların görünen dı� yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, 
alüminyum levhalar ve dolgu arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.032 Saat 1 12,40 12,40

01.501 Saat 0,2 9,10 1,82

01.503 Saat 0,5 9,10 4,55

04.271 kg 0,1 5,50 0,55

04.715/3D1 m² 0,15 135,00 20,25

39,57

9,89

49,46

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1703 Aluminyum Kompozit Panellerle Süpürgelik Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Alüminyum kompozit panellerin 15 cm eninde kesilerek süpürgelik �eklinde hazırlanması, �darece belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması 
için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmı� imalatın uzunlu�u metre olarak ölçülür.                                                                                                                                                                        

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Alüminyum ustası

Düz i�çi

Çırak

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN 
AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3mm kalınlıkta mineral dolgulu. 
Alüminyum levhaların görünen dı� yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, 
alüminyum levhalar ve dolgu arası

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

Y.23.244/A kg 10 22,10 221,04

Y.23.244/A kg 5 22,10 110,52

331,56

82,89

414,45

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Malzeme

Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum do�rama imalatı 
yapılması ve yerine konulması(KARSIZ)

Katlanma Mekanizması Kar�ılı�ı ve çe�itli tefarruat parçaları

Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum do�rama imalatı 
yapılması ve yerine konulması(KARSIZ)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1704 Katlanır Alüminyum Kepenk Panjur Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre alüminyum profillerle pencere, giri�, kapı, dükkan vb.yerlere katlanır kepenk panjur yapılması için 
atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 
m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Tamamlanmı� imalatın ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                         
NOT : Otomatik katlanır sistem için tüm hazırlık yapılacak motoru ve tesisatı  ilgili pozlarından ödenecektir. Pencere panjurları için uygulandıgında mekanizma gizli 
olacak olup tutamak vs bu poza dahildir.                                                                                                                                                



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 sa 1,0 12,40 12,40

01.501 sa 0,25 9,10 2,28

04.641/01D m² 1,05 15,27 16,03

04.V60 kg 0,6 14,85 8,91

39,62

9,91

49,53

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1705 Madeni Konstrüksiyona Macun �le 5 Mm Kalınlı�ında Normal Düz Cam Takılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 5 mm kalınlı�ında renksiz düz camın takılaca�ı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi ve camın yerle�tirilmesi, 
macunlanması, malzemele ve zayiatı ile i�çilik araç ve gereç giderleri, i� yerinde yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 

�m² fiyatı ...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Takılan cam yüzey alanı hesaplanır.

Cam macunu

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Düz i�çi

Camcı ustası

5 mm  kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.022 Saat 0,70 12,40 8,68

01.501 Saat 0,35 9,10 3,19

04.643/02A m² 1,05 13,50 14,18

04.649/01A Adet 12,00 0,05 0,60

26,65

6,66

33,31

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Camcı ustası

Düz i�çi

4 mm kalınlıkta Renkli Buzlu Camlar (TS EN 572-5)

Camlama takozu

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1706 Alüminyum do�ramaya 4 mm kalınlıkta renkli buzlu cam takılması

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 4 mm kalınlıkta renkli buzlu camın, 4 mm ara bo�luklu çift camlı pencere ünitesinin takılaca�ı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına 
takozların konulması ve camın yuvaya yerle�tirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birle�im yerlerine 
puntalama �eklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel 

�giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ: Cam alanı ölçülerek ödeme yapılır.                                                                                                                                                                          NOT : 
Profil ve fitil bedeli kendi do�rama pozundan ödenir                                                                                                                                                                                        



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,4 9,10 3,64

01.507 Saat 0,4 12,40 4,96

03.649/2 Saat 0,1 16,38 1,64

04.278/2E03 m 1 22,50 22,50

04.278/2K01 Adet 0,45 12,60 5,67

04.278/2Z01 Adet 1,16 0,60 0,70

04.435/12D Adet 1,65 0,69 1,14

40,25

10,06

50,31

Birinci sınıf usta

Düz i�çi

Matkabın 1 Saaatlik ücreti

1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik 
polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralıgı 50 x 150 mm, tel çapı Ø 4,5 
mm)(TS EN 10223-4)

1,50 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz 
boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit diregi (flansı min. 120x120x5 mm 
ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapa�ı dahil)

Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)

M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1801
1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit 
yapılması (Direk aralı�ı 2,5 m olacak �ekilde duvar üzeri uygulama)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre betonarme duvar, ta� duvar, beton harpu�ta, ta� harpu�ta vb. yüzey üzerine ortalama direk merkez 
aralıkları 2,50 mt mt olacak �ekilde(yüzeyin da�ılmasını önleyecek biçimde önlem alınarak matkap ile delikler açılması, direklerin dübelli civatlarla sabitlenmesi ve 
direkler arasında panel tellerin montajı için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici 
karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Çitin ön yüzü metre olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                      



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3,5 9,10 31,85

01.502 Saat 2 9,70 19,40

01.507 Saat 2 12,40 24,80

04.278/3F kg 0,8 3,45 2,76

04.278/3G kg 5,2 4,15 21,58

04.278/3G kg 2,4 4,15 9,96

04.286 m 2 18,30 36,60

04.714 kg 0,2 11,15 2,23

14.002 m³ 0,034 23,66 0,80

16.003/1 m³ 0,037 164,11 6,07

Y.21.001/01 m² 0,056 14,10 0,79

Y.23.176 kg 0,9 7,65 6,88

163,72

40,93

204,65

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gev�ek kil, killi kum ve çakıl, 
kürekle atılabilen ta�lı toprak ve benzeri zeminler)(KARSIZ)

(E) Sınıfı demirsiz beton (250 doz)(KARSIZ)

Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)

Galvanizli boru (TS 301,302, TS EN 10255, TS EN 10305-1)(2 1/2 inç)

Alüminyum profiller (DIN 1748) (Alüminyum tapa kar�ılı�ı)

Ah�aptan yapılan seri kalıp(KARSIZ)

Lama ve profil demirlerden çe�itli demir i�leri yapılması ve yerine konulması 
(çe�itli ba�lantı parçaları kar�ılı�ı duvara montaj aparatı)(KARSIZ)

Birinci sınıf usta

Erbab i�çi

Galvanizli tel (Gergi aparatları, gergi kelepçesi, gergi teli kar�ılı�ı)

Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)

Galvaniz üzerine pvc kaplama kar�ılı�ı

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1802 Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvazili kafes tel ile koruma çiti yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    Tasdikli tip projesinde gösterilen esaslara uygun olarak toprak üstü yüksekli�i 2 mt olacak �ekilde galvaniz çelik çit dire�i, üst ve alt kayıtın 
imalatının yapılması, 3,5 mm kalınlık ve 5 x 5 cm göz aralıklı PVC kaplama galvanizli kafes teli ile gerekli gergi teli i� ba�ında hazırlanması, çelik direklerinin 
temelleri için kazı yapılması, hazırlanmı� çukurlara eksenden eksene 2.50 m ara ile arsa kö�e noktalarında bir adet ve çit boyunca da her 30 m de iki adet payanda 
direkleri ile takviyeli olarak dikilmesi, çit direkleri temellerinin  40 x 40 x 50 cm ve payanda direklerinin temellerinin  60 x 60 x 50 cm boyutunda 250 dz. beton içine 
gömülmesi, galvaniz kafes telin düzgün görünümünü sa�lamak için altta, üstte ve ortada olmak üzere üç sıra 3 mm kalınlı�ında gergi teli ile gerdirilmesi için gerekli 
bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Çitin ön yüzü metre olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                      NOT 
: Giri� ve çıkı� için projede gösterilen ebatta ve tipte kapının yerine monte edilmesi ve kapıya kilit takılması ayrıca ilgili pozlarından ödenir.



Ölçü Birimi

mt

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,5 9,1 4,55

01.507 Saat 0,5 12,4 6,20

04.278/3E kg 1,2 7,55 9,06

04.278/3F kg 0,2 3,45 0,69

20,50

5,13

25,63

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Jiletli tel (Helezonik - Galvanizli)

Galvanizli tel

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1803 Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek ba�lanması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Korkuluk, koruma duvarı, panel çit vb. yerlerde direkler arasına galvanizli ba�lama teli ile gerdirilerek helezonik jiletli telin sabitlemesi için gerekli 
bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Bitmi� imalat metre cinsinden ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                        



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K02 Saat 0,25 12,40 3,10

04.039/A106 m² 1,05 14,00 14,70

04.266 kg 0,03 3,00 0,09

04.270 kg 0,03 2,25 0,07

20,24

5,06

25,30

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1901 Granada Tipi Kiremit �le Çatı Örtüsü Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre m2'de 15-16 adet Granada tipi kiremitle çatı örtüsü yapılması, ilk dört sıranın galvanizli tel ile, sonraki 
sıralarda birer sıra atlanarak galvanizli tel ile çıtaya ba�lanması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, 
i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Kiremit dö�enen alanın yatay izdü�ümü metrekare cinsinden ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs Usta Yardımcısı

Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)

Teçhizat ba�lama teli

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.026 sa 0,35 12,40 4,34

01.501 sa 0,30 9,10 2,73

01.503 sa 0,30 9,10 2,73

04.276/1 kg 5,00 3,25 16,25

04.304 adet 2,00 0,07 0,14

04.463 adet 2,00 0,21 0,42

04.723 adet 2,00 0,25 0,50

27,11

6,78

33,89

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1902
Çelik Kiri� Üzerine 0.50 Mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Üzeri Boyalı Düz Sac �le Çatı 
Örtüsü Yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiri� üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile 
boyanmı� (Dı�a bakan yüzeyi min. 5 mikron,epoksi  astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar) düz sac 
levhaların dö�eme i�lemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden ba�lamak ve birbiri üzerine �artnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm 
bindirilerek, düz levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kiri�e uygun 
�ekil verilerek, bu kiri�lere monte edilmesi, baca dibi ve di�er sıva diplerinin su sızdırmayacak �ekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların te�kili için 
i�çilik, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, her türlü malzeme ve zayiatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,  m² 

�fiyatı ...........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Meyilli satıhlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük bo�luklar dü�ülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.                                              NOT : 
Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme düz levha tespit a�ıklarının aralıkları levha tespiti için uygun de�ilse, a�ıklar kendi pozundaki bedel kar�ılı�ında uygun 
aralıkta yeniden yaptırılır.

Kârlı birim fiyatı

Asbestli levhalar için kepli kancalı vida

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Tenekeci ustası

Düz i�çi

Çırak

Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi 
ile boyanmı� (Dı�a bakan yüzeyi min. 5 mikron,epoksi astar ve üstü min.20 
mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)

Madeni pul

Lastik conta



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.036 Saat 0,50 12,40 6,20

01.501 Saat 1,00 9,10 9,10

03.649/2 Saat 0,10 16,38 1,64

04.614/100E m² 1,25 77,00 96,25

04.614/990A m 0,10 1,30 0,13

04.614/990B Adet 4,00 0,25 1,00

04.649/01B Adet 0,10 7,50 0,75

115,07

28,77

143,84

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1903
80 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta rengi idarece belirlenecek özel boyalı galvanizli 
sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta beyaz boyalı galvanizli sac) yerindeki ölçüsüne göre çatı paneli ile 
çatı örtüsü yapılması  

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 80 mm poliüretan yalıtımlı (üstü rengi idarece belirlenecek özel boyalı ve altı beyaz boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, �artname ve 
detayında belirtildi�i �ekilde a�ıklar üzerine yerle�tirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, di�er bölümlerde her enine bini üzerinden, 
montaj vidaları ile her sıra a�ı�a tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlı�ın sa�lanması, in�aat yerindeki 
yükleme,yatay ve dü�ey ta�ıma, panellerin ve di�er tüm malzemelerin i�yerine nakli, bo�altma, her türlü malzeme ve zaiyatı, i�çilik araç ve gereç giderleri, 

�yüklenici genel giderleri ve karı dahil,  m2 fiyatı ...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: E�imli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük bo�luklar dü�ülmez.                                                                                                                                                                          
NOT:                                                                                                                                                                                                                                            1- 
Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden ba�lanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklı�ı arttırılabilir.                                                                  2- Montaj 
yapılan a�ıkların ah�ap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ah�ap uçlu, trifon vida)                               3- Panellerde 
yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 e�im ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 e�im üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır.         4- Panel hadveleri dı� 
yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır.                                                                                      
5- Mahya aksesuar birle�imlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sa�lanmalıdır.

Kârlı birim fiyatı

Silikon (310 ml)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Panel Çatı Kaplamacısı

Düz i�çi

Matkabın 1 Saaatlik ücreti

0,50 + 0,40 + (80mm dolgulu) (%10 e�im oldu�u için)

EPDM contalı, panel montaj vidası

Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10 mm kalınlık 30 mm geni�likte), Çatı Cephe 
Paneli Montaj Malzemeleri vb 



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.026 Saat 0,85 12,40 10,54

01.501 Saat 0,85 9,10 7,74

04.271 kg 0,20 5,50 1,10

04.276 kg 5,40 2,90 15,66

35,04

8,76

43,80

Tenekeci ustası

Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

1904
Sıcak daldırma galvanizli düz ile saç sıva ete�i, baca kenarı, çatı muayene penceresi, dere, fener 
dibi  vb. yapılması ve yerine konulması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Projesine göre  sıcak daldırma galvanizli düz sacın galvanizli çivi ile belirtilen imalatlara hazır hale getirilmesi, çıtalama yapılarak yerine konulması  
için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı ...........................TL. dir.  �
ÖLÇÜ : Yapılan imalat yerinde metre tul olarak ölçülerek ödenir. 



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

04.175 kg 0,2 3,75 0,75

04.271 kg 0,2 5,50 1,10

04.K15 m3 0,025 2.800,00 70,00

200,95

50,24

251,19

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2001 Sedir Keresteden (1.Sınıf) klasik düz veya pahlı korkuluk yapılması ve yerine konulması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Sedir Keresteden klasik düz veya pahlı 
korkuluk yapılması, parmaklıkla alttaki yastık kiri�ine ve üstteki küpe�teye zıvanalı düz geçme ile �akülünde ve gönyesinde birle�tirilmesi, korkuluk ve küpe�te 
kö�elerinin 45 derece pahlanması, parçaların sıcak tutkalla yapı�tırılması yerine yatay olarak vidalanması ve yüzlerinin perdahı için gerekli bütün malzeme ve 
zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerine takılmı� korkulu�un yastık kiri�i ve küpe�tesi çerçevesi ile bir yüz alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                                           
NOT : Keresteye emprenye yapılması veya bitmi� korkulu�a cila veya boya yapılması halinde bu imalatlar ayrıca ilgili pozlarından ödenir.                                                                                                                                                                     

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Çırak

Mütehassıs Usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Sedir kereste (I.sınıf)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 16 12,40 198,40

01.501 Saat 18,5 9,10 168,35

04.270 kg 6 2,25 13,50

04.275/2 kg 1 3,70 3,70

04.279 kg 3 2,65 7,95

04.K15 m3 1,05 2.800,00 2.940,00

3.331,90

832,98

4.164,88

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2002 Sedir Keresteden (1.Sınıf) Ah�ap karkas imalat yapılması ve yerine yerle�tirilmesi ( Her boyutta)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Sedir Keresteden  ile  çatı, tavan, 
dö�eme  ve  duvar  karkaslarının  etrafındaki  kargir  ve  ah�ap  aksama  zarar  vermeden,  terazisinde, gönyesinde  ve  �akülünde olacak �ekilde  çivi, civata, 
somun, bulon  ve  i�lenmi�  küçük  demirler  marifetiyle,  binada  sarsıntı  yapmadan  her  parçanın  tek  parçadan  olmak  kaydıyla  yeni  ve  eski  aksama  itinalı  
olarak  tespit  edilmesi  için   için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve 
genel giderler dahil 1 m3 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerine yerle�tirilen kereste malzemelerin ebatları tek tek ölçülerek miktarı metreküp cinsinden hesaplanır.                                                                                                                                      
NOT : Keresteye emprenye, cila veya boya yapılması halinde bu imalatlar ayrıca ilgili pozlarından ödenir.                                                                                                                                                                     

Bulon (Galvanizli)

Sedir kereste (I.sınıf)

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Dülger ustası

Düz i�çi

Çiviler (TS 155)

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 2 9,10 18,20

01.K01 Saat 13 24,00 312,00

04.175 kg 0,2 3,75 0,75

04.K15 m3 0,06 2.800,00 168,00

498,95

124,74

623,69

Girdiler

Çırak

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2003
Sedir Keresteden (1.Sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlı�ı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) 
Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Sedir Keresteden basit tablalı, kayıt ve 
seren kalınlı�ı temiz 5 cm.ye kadar (5 cm. dahil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması zıvana ile birle�tirilmi� ve kavele çakılmı� kayıt ve serenlere, geni�li�i 30 
cm.yi geçmeyen masif tablaların kini�li (zıvanalı) olarak geçmeleri ve sıcak tutkalla yapı�tırılmaları seren, kayıt ve tabla kenarlarına örne�ine uygun olarak profil 
açılması binilerinin örne�ine uygun olarak profıllendirilmesi ve pirinç vida ile kanada vidalanması, hazırlanan kanatların mil veya mente�eleri çakılarak yerlerine 
konması ve çalı�ır hale getirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, (mil veya mente�e ile klasik �ap cilası hariç), in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey 
ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerine takılmı� kapı ve kepenk kanadının dı� yüz alanları metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                                           
NOT : Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.                                                                                                                                                                    

Mütehassıs Usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Sedir kereste (I.sınıf)

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 1,375 9,10 12,51

01.K01 Saat 18,5 24,00 444,00

04.175 kg 0,1 3,75 0,38

04.K15 m3 0,059 2.800,00 165,20

622,09

155,52

777,61Kârlı birim fiyatı

Çırak

Mütehassıs Usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Sedir kereste (I.sınıf)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2004
Sedir Keresteden (1.Sınıf) 5,5 cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Düz (Kemersiz) Klasik Ah�ap Pencere 
Yapılması ve Yerine Konulması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Sedir Keresteden  kayıt ve serenleri 
temizi en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satıhlı düz (kemersiz) klasik ah�ap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine 
zıvanalı geçme ile birle�tirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapı�tırılması, kanatlar üstüne örne�ine uygun bini yapılması, 
bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmı� kanatların mente�elenerek yerine takılmas için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, (madeni aksam hariç), 
in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı (kasa dahil) tek yüz olarak metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                                           
NOT : Pencere Pervazı yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.                                                                                                                                                                    



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.219 Saat 0,4 9,25 3,70

01.501 Saat 0,3 9,10 2,73

01.507 Saat 0,4 12,40 4,96

04.151 m³ 0,012 1.590,00 19,08

04.274/1 Adet 2 0,16 0,32

04.714/P2A m 1 1,60 1,60

04.714/P2B m 2,6 2,40 6,24

04.714/P2E m 1,1 1,20 1,32

04.714/P2G Adet 1 0,13 0,13

04.714/P2M Adet 1 0,25 0,25

04.714/P2N Adet 1 0,23 0,23

40,56

10,14

50,70Kârlı birim fiyatı

So�uk demirci usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Vida ve plastik dübel

T24 Ana ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında

T24 Ara ta�ıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlı�ında, h=30 mm yüksekli�inde

Kenar L profili, 0,50 mm kalınlı�ında

Çelik dübel

Çiftli yay

Askı çubu�u, 40 cm

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2005 Çam Keresteden (1.Sınıf) ah�ap sarkmalı sistem asma tavan yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre 24 mm geni�li�inde T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin, 40 cm uzunlu�unda 4 mm çapındaki özel ayarlı 
galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlı�ında L profillerin 
dönülmesi, T ana ve ara ta�ıyıcı profillerin üzerine 1.Sınıf Çam Kerestesinden 5 cm geni�likte ve 1,5 cm kalınlıktaki çıtaların 2 cm bo�luklar bıralarak yerle�tirilmesi, 
elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan te�kili için atölye masrafları, bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki 
yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Asma tavan yapılan yüzeyler izdü�üm olarak ölçülür. Çıtalara arası bo�luklar dü�ülmez.                                                                                                                                        
NOT : Müdahale Kapakları yapılması birim fiyata dahildir.                                                                                                                                                                



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.019 Saat 2 12,40 24,80

01.503 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 5 24,00 120,00

04.151 m³ 0,015 1590,00 23,85

04.175 kg 0,2 3,75 0,75

04.281/4 kg 14,75 3,10 45,73

04.603 m 4 0,84 3,36

Y.23.176 kg 2,5 7,65 19,12

246,71

61,68

308,39

Girdiler

So�uk demirci ustası

Çırak

Mütehassıs Usta

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2006 Çam Keresteden (1.Sınıf) Çelik Halatlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre 1.sınıf çam kerestesiyle kenarları pahlı, lamine ve emprenye edilmi� 115 cm x 10 cm x10 cm 
ebatlarında ah�ap korkuluk dikmelerinin paslanmaz çelik aparatlar ve paslanmaz zemin ba�lantı plakası ile zemine sabitlenmesi, ardından 32mm Urgan halatın 
aralara ba�lantı parçaları ile gerdirilmesi i�i için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerine takılmı� korkulu�un  bir yüz alanı metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Katranlı urgan (Ø12 mm)

Lama ve profil demirlerden çe�itli demir i�leri yapılması ve yerine konulması 
(çe�itli ba�lantı parçaları kar�ılı�ı duvara montaj aparatı)(KARSIZ)

Öngerme halatı (Ø 0,6 inç ve yukarısı) (Tip 270 K) (TS EN 1537)



Ölçü Birimi

m³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.019 Saat 1,5 12,40 18,60

01.507 Saat 5 12,40 62,00

04.151 m³ 1,05 1.590,00 1.669,50

04.270 kg 10 2,25 22,50

08.012 kg 7,5 11,41 85,58

14.1 kg 10 4,97 49,70

1.907,88

476,97

2.384,85

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

So�uk demirci ustası

Birinci sınıf usta

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Çiviler (TS 155)

Ah�ap in�aat için demirden ek levhaları, basit menset hazırlanması(Duvara 
montaj aya�ı kar�ılı�ı)

Askı Teli (Çelik Halat)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2007 Çam Keresteden (1.Sınıf) çelik halat ta�ıyıcılı gölgelik yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Çam Keresteden ile ah�ap gölgeli�in 
imal edilmesi, Çelik halatların ankraj elemanları ile yapıya yerle�tirilmesi, gölgeli�in çelik halatlara montajı ile gölgeli�in itinalı  olarak yerine tespit  edilmesi  için 
gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerine yerle�tirilen gölgelikteki kereste malzemelerin ebatları tek tek ölçülerek miktarı metreküp cinsinden hesaplanır.                                                                                                                                      
NOT : Ankraj ve ba�lantı parçaları birim fiyata dahildir. Bu parçalar gölgeli�in ebatlarına göre �darece belirlenecektir.                                                               



Ölçü Birimi

m³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 10 9,10 91,00

01.507 Saat 10 12,40 124,00

04.151 m³ 1,05 1.590,00 1.669,50

04.270 kg 10 2,25 22,50

1.907,00

476,75

2.383,75

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Çiviler (TS 155)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2008 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ah�ap �malat Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun �ekil ve ölçüde olmak üzere 1.Sınıf Çam Keresteden ah�ap imalat 
yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 
m3 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yapılmı� imalat yerinde tek tek ölçülerek hacim hesaplanır. Zayiyat gözönüne alınmaz.                                                                                                                                      
NOT : Görünür yerlerdeki 15X15 cm'den küçük ta�ıyıcı kiri�ler, ta�ıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ah�ap hatıl, ah�ap lento, ah�ap karkas yapılarda dikme, 
payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ah�ap dö�eme kiri�leri, eli bö�ründe vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir.                                                        



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1,10 24,00 26,40

01.K02 Saat 0,50 12,40 6,20

04.270 kg 0,20 2,25 0,45

04.K01 m³ 0,018 2.500,00 45,00

80,33

20,08

100,41

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2009 Çam Kereste (1.Sınıf)  ile 1,8 cm kalınlı�ında ah�ap kaplama yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  göre  1. sınıf  kuru , budaksız , çatlaksız , kurt  yeni�i  olmayan , fırınlanmı�  çam  kerestesi  ile  ince  ah�ap  kaplama  yapılması  
( yalı  bindirme  veya lambazıvanalı ) , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alı�tırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü i�çilik , malzeme ve zayiyatı , 

�i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil  m2 fiyatı............................TL. dir. 
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta 

Mütehassıs usta yardımcısı 

Çiviler (TS 155) 

Düz i�çi 

Çam kereste 1.sınıf 

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 1,10 24,00 26,40

01.K02 Saat 0,50 12,40 6,20

04.270 kg 0,20 2,25 0,45

04.K02 m³ 0,018 1.500,00 27,00

62,33

15,58

77,91

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2010 Çam Kereste (2.Sınıf)  ile 1,8 cm kalınlı�ında ah�ap kaplama yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal  örne�ine  göre  2. sınıf  kuru , budaksız , çatlaksız , kurt  yeni�i  olmayan , fırınlanmı�  çam  kerestesi  ile  ince  ah�ap  kaplama  yapılması  
( yalı  bindirme  veya lambazıvanalı ) , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alı�tırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü i�çilik , malzeme ve zayiyatı , 

�i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı............................TL. dir. 
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi 

Mütehassıs usta 

Mütehassıs usta yardımcısı 

Çiviler (TS 155) 

Çam kereste 2.sınıf 

Kâr  ve genel giderler hariç toplam



Ölçü Birimi

M³

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Sa 15,00 9,10 136,50

01.V05/3 Sa 15,00 12,40 186,00

04.K01 m³ 1,15 2.500,00 2.875,00

3.197,50

799,38

3.996,88

Çam kereste 1.sınıf

Mütehassıs Ah�ap ��leri Usta Yardımcısı

Düz ��çi

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2011
Çam Keresteden (1.Sınıf) Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Ah�ap Bordür Ve 
Merdiven Basama�ı Yapılması ve Yerine Konması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darenin talebine göre mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilen detay projesine uygun olarak birinci kalite çıralı çamdan 15X15 cm'den büyük 
her boyda dört kö�eli, ah�ap bordür ve merdiven basama�ı yapılması, yüzlerinin silinmesi veya perdahı, yerine konması ve  tüm malzemeler, zayiatları, i�çilik, i� 
yerine nakli, i� yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil m³ fiyatı �..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ : Yerine konmu� ah�ap imalatın hacmi m³ cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 0,25 9,10 2,28

01.K01 Saat 6,00 24,00 144,00

01.K02 Saat 2,50 12,40 31,00

04.270 kg 0,10 2,25 0,23

04.511 Adet 2,00 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,01 2.500,00 25,00

203,59

50,90

254,49

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2013 Çam Kereste (1.Sınıf) ile (20-30) cm geni�likte profilli perde bandı yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orijinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile 
imalatın yapılması , profil ve di�lerinin açılması , iç kısmına korni� takılması, zımparalanması , ek yerlerinin ve kö�elerinin alı�tırılması yerine tespit edilmesi için  

�her türlü i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinde yapılan imalat mt olarak ölçülür.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Çam kereste 1.sınıf



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 3 9,10 27,30

01.K01 Saat 6 24,00 144,00

04.177 kg 0,1 2,90 0,29

04.270 kg 0,2 2,25 0,45

04.511 Adet 2 0,54 1,08

04.K01 m³ 0,005 2.500,00 12,50

185,62

46,41

232,03

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2014 Çam Kereste (1.Sınıf) ile (9x4,5) cm ebadında profilli, di�li merdiven küpe�tesi yapılması

�Kurumu: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , fırınlanmı� , kurt yeni�i olmayan çam kerestesi ile küpe�tenin yapılması , orijinal ebatlarına göre profil ve di�lerin 
açılması , zımparalanması , birle�im yerlerinin itinalı olarak alı�tırılması ve yerine monte edilmesi için  her türlü  i�çilik , malzeme , i�yerindeki yatay-dü�ey ta�ıma, 

�yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konulan küpe�te mt olarak ölçülür.

Çam kereste 1.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

Çiviler (TS 155)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 4,0 24,00 96,00

01.K02 Saat 2 12,40 24,80

120,80

30,20

151,00Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2015 Küpe�te ve korkulukların üzerindeki cilanın itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Küpe�te ve korkulukların üzerindeki cilanın sıcak hava yardımı ile mevcut cilanın yumu�atılarak, fırça ile ah�aba zarar vermeksizin itina ile mekanik 
yollarla raspa edilmesi korkuluklarıb ve küpe�telerin demontajı ve montajı, eksik parçalarının tamamlanması ve korkuluk trabzanlarının sa�lamla�tırılması için her 

�türlü malzeme i�çilik yüklenici karı ve genel giderler dahil m2  fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Raspası yapılan  yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Girdiler

Mütehassıs usta

Mütehassıs usta yardımcısı

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.503 Saat 2 9,10 18,20

01.K01 Saat 8 24,00 192,00

04.175 kg 0,1 3,75 0,38

04.K02 m³ 0,035 1500,00 52,50

263,08

65,77

328,85

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2016
Çam Keresteden (2.Sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve kalınlı�ı 4 cm'ye Kadar (4 cm Dahil) rustik tablalı 
klima kajı yapılması ve Yerine Konması( 4 Tablaya Kadar)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darenin direktifine, mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, 2.sınıf çam keresteden, basit tablalı kayıt ve 
seren kalınlı�ı temizi 4 cm.e kadar (4 cm dâhil) rustik tablalı hava kanallı  klima kajı yapılması, yerine konması ve �darece istenildi�i takdirde açılır kapanır hale 
getirilmesi için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. 
dir.                                                                                                                                                                                                ÖLÇÜ: Yerine takılmı� klima 
kajının dı� yüz alanları toplamı m² cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                         NOT : Açılır kapanır istenmesi 
halinde mente�e, mekaniizma vb. malzeme bedeli ayrıca ödenecektir.

Çam kereste 2.sınıf

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Girdiler

Mütehassıs usta

Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)

Çırak



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 1 9,10 9,10

01.K01 Saat 6,5 24,00 156,00

01.K02 Saat 5,5 12,40 68,20

04.151 m³ 0,035 1590,00 55,65

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.274 Kt 0,11 7,20 0,79

04.511 Adet 2 0,54 1,08

291,55

72,89

364,44

Mütehassıs usta yardımcısı

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Mütehassıs usta

Sentetik tutkal (TS EN 12765)

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2017
Çam Kereste (1.Sınıf) ile kalorifer, elektrik ve internet da�ıtım panoları vb. yerlere seperatör 
yapılması

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: 1.sınıf kuru, çatlaksız, budaksız, fırınlanmı�, kurt yeni�i olmayan fırınlanmı� çam kerestesi ile birle�en kısımlarının, projesine göre vidalanarak, 
tutkallanarak ve geçme yapılarak seperatörün hazırlanması, aynı kereste ile kasasının hazırlanarak yerine tespiti için gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, 

�i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ: Seperatörün ön yüzey alanı ölçülerek ödeme yapılır.                                                                                                                                                                                              
NOT : Cila bedeli ayrıca ödenir.



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.502 Saat 1,2 9,70 11,64

01.K01 Saat 4 24,00 96,00

01.K02 Saat 3,2 12,40 39,68

04.151 m³ 0,035 1.590,00 55,65

04.152 m³ 0,003 960,00 2,88

04.177 kg 0,25 2,90 0,73

04.274 Kt 0,069 7,20 0,50

207,08

51,77

258,85

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2018 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ah�ap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması 

Kurumu: � Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: �darenin talimatlarına uygun olarak, yüklenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece hazırlanmı� proje ve detayları göre iyi preslenmi�ve 
zımparalanarak imalata hazır hale getirilmi�, en az 4 cm kalınlıkta 1.Sınıf çam keresteden ah�ap banko, vestiyer, kitaplık, ayakkabılık veya kaide yapılması için 

�gerekli her türlü i�çilik, malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ...........................TL. dir.   
ÖLÇÜ:Bitmi� imalatın yüzey alanı ayaklar hariç olmak üzere ölçülerek ödeme yapılır.                                                                                                                                                                                              
NOT : �malat için ayrıca çelik profilden iskelet yapılması gerekiyorsa çelik profil bedeli ve buna ait boya imalatları ayrıca ilgili pozundan ödenir.

A�ac vidası büyük 144 adet (TS 431)

Erbab i�çi

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Mütehassıs Usta

Mütehassıs Usta Yardımcıları

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Sentetik tutkal (TS EN 12765)



Ölçü Birimi

M

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.209 SA 0,520 9,25 4,81

01.503 SA 0,40 9,10 3,64

03.649/2 SA 0,120 16,38 1,97

04.151 m³ 0,005 1.590,00 7,95

04.270 KG 0,050 2,25 0,11

04.279 KG 0,330 2,65 0,87

04.511 Adet 1 0,54 0,54

04.K16 M 3,000 10,85 32,55

52,44

13,11

65,55

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

30 mm kalınlıkta 4 kollu büküm jüt kendir halat

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2020 Çam Kereste (1.Sınıf) Ah�ap dikmeler ile 30 mm kalınlıkta 3 sıra halatlı korkuluk yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Korkuluklar 3 mt de konulmak �artı ile 1.sınıf çam kerestesiyle kenarları pahlı, lamine ve emprenye edilmi� 115 cm x 10 cm x10 cm ebatlarında ah�ap 
korkuluk dikmelerinin çelik aparatlar ile montajı, her bir korkulu�a 30 mm çapında hizasında ve gönyesinde 3 delik açılması, delik çevrelerinin zımparalanarak 
çapaklarının temizlenmesi,  bu deliklere 30 mm kalınlıkta 4 kollu büküm jüt kendir halat çekilerek 3 sıra halat korkuluk yapılması için gerekli her türlü i�çilik, 
malzeme ve zaiyatı, i�yerindeki yatay - dü�ey ta�ıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı ...........................TL. dir.  .  �
ÖLÇÜ: Korkuluk dikmeleri 3 mt'de bir konulmak �artı ile toplam uzunluk ölçülerek ödenir. Dikmelere cila yapılırsa ayrıca ödenir.

Marangoz usta yardımcısı

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Girdiler

Çırak

Matkabın 1 Saaatlik ücreti

Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

Çivi



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.008 Saat 3 12,40 37,20

01.501 Saat 1,5 9,10 13,65

03.589/3(Y) Saat 0,35 269,95 94,48

04.152 m³ 0,015 960,00 14,40

04.170/05 m² 1,05 181,00 190,05

04.177 kg 0,15 2,90 0,44

04.273 Kt 0,14 5,76 0,81

04.721/7 Adet 8 0,25 2,00

353,03

88,26

441,29

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Do�ramacı ustası 

Düz i�çi 

Ah�ap do�rama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti 

Sentetik tutkal (TS EN 12765) 

A�ac vidası küçük 144 adet (TS 431) 

Monoblok ba�lıklı matkap uçlu vida 

Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) 

Isıl i�lem görmü� (185-212 C) 1. Sınıf di� budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta 
cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679) 

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2021 Di� Budak Keresteden (1.Sınıf) 21 mm kalınlıkta duvar kaplaması yapılması 

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   Mevcut ve orjinal örne�ine veya idarece verilecek detay projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara dü�ey do�rultuda 30 cm ara 
ile 6x2,5 cm lik çam latalardan duvara te�kil edilecek ızgara üzerine, Isıl i�lem görmü� (185-212 C) I. Sınıf di� budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta süpürgelikli ve 
korni�li duvar kaplaması yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı 
ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Süpürgelikde dahil olmak üzere kormi� üstüne kadar olan kısmın yüzey alanı metrekare cinsinden hesaplanır.                                                                                                                         



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.170/04 m² 1,1 210,00 231,00

04.271 kg 0,075 5,50 0,41

253,06

63,27

316,33

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Isıl i�lem görmü� (185-212 C) 1. Sınıf iroko kerestesinden 19 mm kalınlıkta 
cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679)

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2022
Isıl i�lem görmü� (185-212 C) 1. Sınıf iroko kerestesinden 19  mm kalınlıkta profilli veya profilsiz 
cephe veya yer kaplaması yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:   �darece onaylanmı� proje ve detaylarına göre ısıl i�lem görmü� 1.sınıf iroko kerestesinden profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması 
yapılması, gerekli ba�lantı parçaların ve aparatları kullanılması, projesinde belirtilmi�se kat silmelerinin ve sövelerinin yaplması için gerekli bütün malzeme ve 
zayiatı, in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Yerinde yapılmı� imalatın yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Ölçü Birimi

Mt

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.K01 Saat 1,00 24,00 24,00

01.K02 Saat 1,00 12,40 12,40

04.511 Adet 2,00 0,54 1,08

37,48

9,37

46,85

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2023 Ah�ap Kaplama ve çatı alın tahtası  üzerine özgün süs pervazı yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi: Orjinal örne�inden alınan desenin dı� ah�ap kaplama üzerine çizilmesi , çizilen desenin el ve makine i�çili�i ile dekope edilmesi içinin 
zımparalanması ve süs pervazının yerine tespit edilmesi için her türlü i�çilik , malzeme ve zayiyatı , yatay-dü�ey ta�ıma vb. yüklenici karı ve genel giderler dahil mt 

�fiyatı ...........................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerinde açılan ve yerine tespit edilen pervaz metre olarak ölçülür. 

Girdiler

Mütehassıs usta 

Mütehassıs usta yardımcısı 

Zımpara ka�ıdı (A4 ebadında) 



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 0,4 12,40 4,96

01.209 Saat 0,4 9,25 3,70

01.502 Saat 0,4 9,70 3,88

04.262/S02 kg 2 3,01 6,02

04.270 kg 1 2,25 2,25

04.279 kg 1 2,65 2,65

23,46

5,87

29,33

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2024 �dare Malı Ah�ap Travers ile Dö�eme Kiri�i ve Yatay Bordür Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �dare malı ah�ap traverslerin  idarece verilecek detay projesine göre  seçilmesi, demir aksamının ayrılması ve kesilerek kullanılabilir hale 
getirilmesi, rulo sac ile ba�lıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, küçük demir parçaları ile birle�tirilerek yatay bordürlerin yapılması için gerekli bütün 
malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı    
........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Bordür veya kiri� boyu projesi üzerinden metre olarak ölçülür.                                                                                                                                                                          
NOT : �dare malı traverslerin �antiyeye nakli ayrıca ah�ap nakli pozundan ödenir.

Kârlı birim fiyatı

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Çiviler (TS 155)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Erbab i�çi

0,30mm - 0,34mm kalınlıkta, So�uk haddelenmi� rulodan sac DC01 kalite 
geni�lik 1100mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 1 12,40 12,40

01.209 Saat 0,5 9,25 4,63

01.502 Saat 0,5 9,70 4,85

04.262/S02 kg 5 3,01 15,05

04.270 kg 1 2,25 2,25

04.279 kg 2 2,65 5,30

44,48

11,12

55,60

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2025 �dare Malı Ah�ap Travers ile Dö�eme ve Kaplama Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �dare malı ah�ap traverslerin  idarece verilecek detay projesine göre  seçilmesi, demir aksamının ayrılması ve kesilerek kullanılabilir hale 
getirilmesi, rulo sac ile ba�lıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, küçük demir parçaları ile birle�tirilerek dö�eme yapılması için gerekli bütün malzeme ve 
zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Dö�eme kaplaması metrekare olarak ölçülür.                                                                                                                                                                          
NOT : �dare malı traverslerin �antiyeye nakli ayrıca ah�ap nakli pozundan ödenir.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Marangoz ustası

Marangoz usta yardımcısı

Erbab i�çi

0,30mm - 0,34mm kalınlıkta, So�uk haddelenmi� rulodan sac DC01 kalite 
geni�lik 1100mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)

��lenmi� küçük demirler muhtelif

Çiviler (TS 155)



Ölçü Birimi

m

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.501 Saat 2 9,10 18,20

01.507 Saat 1 12,40 12,40

01.507/1 Saat 1 9,25 9,25

04.108 kg 0,05 6,42 0,32

04.110 kg 0,05 6,33 0,32

04.271 kg 0,074 5,50 0,41

40,90

10,23

51,13

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2026 �dare Malı Ah�ap Travers ile Basamak Yapılması

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �dare malı ah�ap traverslerin idarece verilecek detay projesine göre seçilmesi, demir aksamının ayrılması ve kesilerek basamak olarak kullanılabilir 
hale getirilmesi, rulo sac ile ba�lıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, küçük demir parçaları ile birle�tirilerek e�imli arazide teraziye alınması ve yerine 
yerle�tirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler 
dahil 1 m fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Her basama�ın ön yüzleri metre olarak ölçülür.                                                                                                                                                                          
NOT : �dare malı traverslerin �antiyeye nakli ayrıca ah�ap nakli pozundan ödenir.

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Kârlı birim fiyatı

Düz i�çi

Birinci sınıf usta

Birinci sınıf usta yardımcısı

Benzin

Makine ya�ı

Galvanizli çivi (geni� ba� dahil) (TS 155)



Ölçü Birimi

Adet

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.009 Saat 1 12,40 12,40

04.153 m³ 0,035 540,00 18,90

20.003 m 2 48,08 96,16

127,46

31,87

159,33Kârlı birim fiyatı

Marangoz ustası

Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 
1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)

�ahmerdan ile ah�ap kazık çakılması (450 cm2'ye kadar)(KARSIZ)

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2027 Ah�ap Kazık Hazırlanması ve �ahmerdan ile çakılması (15 cm Çapında 2 Mt boyunda)

Kurumu: �Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:    �darece onaylanmı� projesi do�rultusunda 15 cm çapında ve 2 mt bboyunda ha�ap kazıkların hazırlanması, ba�lıklanması  ve �ahmerdan 
vasıtasyıla istenilen derinli�e kadar çakılması  için gerekli bütün malzeme ve zayiatı,  in�aat yerindeki yükleme, yatay ve dü�ey ta�ıma, bo�altma, i�çilik giderleri ile 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Adet fiyatı    ........................TL. dir.                                                                                                                                                                                                                  
ÖLÇÜ: Çakılan kazık sayısı adet cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Ölçü Birimi

m²

Poz No
�Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

01.017 Saat 2,0 12,40 24,80

01.501 Saat 2,1 9,10 19,11

01.V05/3 Saat 0,5 12,40 6,20

04.727/4 kg 0,21 14,00 2,94

04.V011/01 m3 0,056 2.500,00 140,00

V.0153 Saat 0,12 51,28 6,15

199,20

49,80

249,00

Mütehassıs Ah�ap ��leri Usta Yardımcısı 

Bakır triazol tipi suda çözünen (TS 788-1 EN 599/1-2) 

Kârlı birim fiyatı

Dülger ustası 

Düz i�çi 

Çıralı Çam Kereste (��ba�ı 1. Sınıf)(3,14*0,1*0,1/4=0,00785)

Vakum Basınçlı Emprenye Tesisinin 1 Saatlik Ücreti 

Kâr  ve genel giderler hariç toplam

Kâr  ve genel giderler % 25

Girdiler

��� Kalemi/ ��
Grubu no:

Analizin Adı:

2028 Ah�ap kazıklarla kalıcı iksa yapılması

Kurumu �: Kültür Bakanlı�ı>Kültür Bakanlı�ı
Teknik Tarifi:  Proje uygulamanması sırasında detay projesine uygun olarak yapılacak dinlenme alanı ,bilgilendirme panoları, yürüyü� yolları vb. yerlerde kot 
farkının bulunması halinde �ev stabilitesinin  ile ah�ap kazıklarla iksa yapılarak sa�lanması amacıyla gerekli görülen boyda 10 cm çapındaki ah�ap kazıkların 
toprak veya stabil yüzeye çakılması, sabitlenmesi i�lemidir .Kullanılacak tüm ah�aplar vakum emprenyeli olacaktır. Yuvarlak kesitli kazıklar projesinde gösterilen 
biçimde aralarında bir maksimim 4 cm aralık bırakılacak �ekilde yere sabitlenecektir. Bu i�lemler için gerekli  her türlü malzeme ve zayiatı, i�çilik, araç ve gereç 

�giderleri, nakliye,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil m²  iksa fiyatı..........................TL. dir.  
ÖLÇÜ: �malat yere çakılan miktar ve aradaki bo�luklar dahil yüzey ölçülerek hesaplanır.                                                                                                                                                        


