
 

Oska Yazılım-2011 
 

İnşaat Birim Fiyat Listelerinden Çıkarılan İnşaat Pozları 
(01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 24.03.2011 tarih ve 412/-

522 sayılı kararı ile) 

 
Not: Numarası (*) yıldız işareti ile biten pozlar, ihalesi 1.1.2002 tarihinden önce yapılan işlerde kullanılan 
pozlardır. 

14.005* El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması 
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı 
taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok 
taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.006* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın 
tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, 
ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.007* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması 

(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 

cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.008* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması 
(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı 
taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok 
taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.009* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert 
gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, 
andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve 
benzeri zeminler) 

m³ 

14.010* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.014/1* El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, 

çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, 

marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 

sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, 

andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 

0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.014/2* El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, 

çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, 

marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 

sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, 

andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 

0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.015/1* El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her 

derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması 

(tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek 

konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 

0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri 

zeminler) 

m³ 

14.015/2* El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak 
kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, 
gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ 
den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.016/1* El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert 
kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, 
betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, 
trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri 
zeminler) 

m³ 

14.016/2* EI veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada 

dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış 

konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt 

tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.017/1* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert 
kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, 
kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.017/2* El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert 
kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, 
kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

14.021/1* Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması 100 m² 

15.001/1A* Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek 

silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen 

taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.001/2B* Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve 
bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve 
çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.001/3C* Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve 
bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi 
kum ve çakıl,kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.006/1A* Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, 
sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı 
kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte 
parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.006/2B* Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, 

yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, 

ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0- 

0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.006/3C* Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak 

marn, yumuşak tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, 

ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0- 

0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.010/1A* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış 
kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik 
tüfler (bazalt tüfleri hariç, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri 
zeminler) 

m³ 

15.010/2A* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya veya batak ve balçık 
kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek 
konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek 
olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) 

m³ 

15.010/3B* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak kaya 
kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek 
konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den 
büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.010/4B* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya 

batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, 

gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den 

büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler, su muhtevası yüksek olan ve bu 

suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) 

m³ 

15.010/5C* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak kaya 
kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek 
konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den 
büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.010/6C* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya, batak ve 
balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek 
konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek 
olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler, 0,400 
m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/1A* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve 
kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, 
ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/2B* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya kazılması 

(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, 

mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit, bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den 

büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/3C* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya kazılması 
(sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış 
serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins 
blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/4A* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması (kalın tabaka 
ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, 
ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/5B* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya kazılması 

(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, 

mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den 

büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.014/6C* Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kaya kazılması 
(kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, 
mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den 
büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/1A* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük 
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/2B* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/3C* Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya kazılması 

(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 

cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/4A* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük 
aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/5B* Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.018/6C* Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kaya kazılması 
(ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı 
cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 

m³ 

15.050* Her cins (titreşimli darbeli) motorlu kompaktör ile sıkıştırma yapılması sa 

15.140* Makina ile kırmatas, kum çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi (malzeme hariç) m³ 

16.001 150 dozlu demirsiz beton m³ 

16.001* 150 dozlu demirsiz beton m³ 

16.002 200 dozlu demirsiz beton m³ 
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16.002* 200 dozlu demirsiz beton m³ 

16.002/1* 200 dozlu hafif agrega betonu m³ 

16.003 250 dozlu demirsiz beton m³ 

16.003* 250 dozlu demirsiz beton m³ 

16.012 200 dozlu demirsiz beton (kırma taş ile) m³ 

16.012* 200 dozlu demirsiz beton (kırma taş ile) m³ 

16.013 250 dozlu demirsiz beton (kırma taş ile) m³ 

16.013* 250 dozlu demirsiz beton (kırma taş ile) m³ 

16.035/1 Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve 
çakıl ile) 

m³ 

16.035/1* Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve 
çakıl ile) 

m³ 

16.035/2 Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve 
çakıl ile) 

m³ 

16.035/2* Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu (granülometrik kum 

ve çakıl ile) 

m³ 

16.036/1 Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve 
kırma taş ile) 

m³ 

16.036/1* Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve 
kırma taş ile) 

m³ 

16.036/2 Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu (granülometrik kum 

ve kırmataş ile) 

m³ 

16.036/2* Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu (granülometrik kum 

ve kırmataş ile) 

m³ 

16.044/4 Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve 
çakıl ile) 

m³ 

16.044/4* Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve 
çakıl ile) 

m³ 

16.044/5 Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum 

ve kırmataş ile) 

m³ 

16.044/5* Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve 
kırmataş ile) 

m³ 

16.045/1 Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik 
kum ve çakıl ile) 

m³ 

16.045/1* Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik 

kum ve çakıl ile) 

m³ 

16.046/1 Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik 
kum ve kırma taş ile ile) 

m³ 

16.046/1* Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu (granülometrik 
kum ve kırma taş ile ile) 

m³ 

16.059/6* Her sınıf beton harcının pompa ile basılması m³ 

16.060/1 Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.060/1* Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.060/2 Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç- 24 m dahil) m 

16.060/2* Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç- 24 m dahil) m 

16.060/3 Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç - 32 m dahil) m 

16.060/3* Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç - 32 m dahil) m 

16.061/1 Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.061/1* Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.061/2 Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.061/2* Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.061/3 Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.061/3* Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.062/1 Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.062/1* Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil) m 

16.062/2 Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.062/2* Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.062/3 Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.062/3* Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.063/1 Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil) m 

16.063/1* Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil) m 

16.063/2 Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.063/2* Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.063/3 Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.063/3* Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 
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16.064/1 Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil) m 

16.064/1* Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil) m 

16.064/2 Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.064/2* Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil) m 

16.064/3 Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.064/3* Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil) m 

16.068 Ø 20 cm çapında fore kazık(her boyda mini kazık) yapılması m 

16.069 Ø 30 cm çapında her boyda fore kazık yapılması m 

16.080 Mevcut beton veya taş bordür döşenmesi m 

17.001* Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması m³ 

17.002 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması m³ 

17.002* Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması m³ 

17.012 Kazı taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması m³ 

17.031 Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 
yapılması 

m³ 

17.031* Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 
yapılması 

m³ 

17.036 Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat 

yapılması 

m³ 

17.051 200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taşı ile) kargir 
inşaat yapılması (sıra, şaşırtma.mozayik düzeninde ve kenarları 
çerçeveli yada çerçevesiz) 

m³ 

17.051* 200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taşı ile) kargir 
inşaat yapılması (sıra, şaşırtma.mozayik düzeninde ve kenarları 
çerçeveli yada çerçevesiz) 

m³ 

17.081* 100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması m³ 

17.084* 100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması m³ 

17.136* Ocak taşı ile blokaj yapılması m³ 

17.139 Ocak taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında, yaya kaldırımlarında 
ve benzeri yerlerde) 

m² 

17.139* Ocak taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında, 

yaya kaldırımlarında ve benzeri yerlerde) 

m² 

17.140 Kazı taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında, yaya kaldırımlarında 
ve benzeri yerlerde) 

m² 

17.141 Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, 
park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, 
diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) 

m² 

17.143 Doğal mozaik parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, 
kaldırım ve benzeri yerlerde) (50-60 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, 
diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) 

m² 

17.144 Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, 

kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, 

diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile) 

m² 

18.001 Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla duvar 

yapılması 

m³ 

18.002 Delikli harman tuğlası (19x9x5cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla duvar 
yapılması 

m³ 

18.011 Dolu harman tuğlası (19x9x5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar 
yapılması 

m² 

18.011/2 Cephe tuğlası (19x9x5cm) ile sıvasız olarak 250 doz çimento harçlı yarım tuğla 

duvar yapılması 

m² 

18.011/A Delikli harman tuğlası (19x9x5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar 

yapılması 

m² 

18.031/1 Dolu veya düşey delikli (19x9x5cm) fabrika tuğlası ile 200 doz çimento harçlı 
taşıyıcı duvar yapılması 

m³ 

18.031/1A Dolu veya düşey delikli (19x9x5cm) fabrika tuğlası ile 250 doz çimento harçlı 
yarım tuğla duvar yapılması 

m² 

18.031/2 Düşey delikli hafif tuğla (39x13,5x19cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 

yapılması (AB sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/3 Düşey delikli hafif tuğla (24x11,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/4 Düşey delikli hafif tuğla (24x14,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/5 Düşey delikli hafif tuğla (24x17,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 

yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/6 Düşey delikli hafif tuğla (29x19x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/7 Düşey delikli hafif tuğla (24x24x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/8 Düşey delikli hafif tuğla (24x30x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.031/9 Düşey delikli hafif tuğla (24x36,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 

yapılması (W sınıfı 800 kg/m³) 

m³ 

18.071 Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması 

m³ 

18.071/1 Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla 
duvar yapılması 

m² 

18.071/2 Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 

yapılması 

m³ 

18.071/3 Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım 
tuğla duvar yapılması 

m² 

18.081 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı 
duvar yapılması 

m³ 

18.081/1 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım 

tuğla duvar yapılması 

m² 

18.081/2 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım 

tuğla duvar yapılması 

m² 
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18.081/3 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı 
duvar yapılması 

m³ 

18.081/4 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım 

tuğla duvar yapılması 

m² 

18.081/5 Düşey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar 
yapılması 

m³ 

18.137 8 cm kalınlıktaki dolu gövdeli alçı bölme blokları ile sıva gerektirmeyen bölme 
duvarı yapılması 

m² 

18.168/1 (19x39x18.5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması m² 

18.168/2 (10X39X18,5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması m² 

18.168/3 (15X39X18,5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması m² 

18.168/5 (19X39X18,5/19cm) boyutlarında boşluksuz bimsbeton blokla duvar yapılması m² 

18.171* Genleştirilmiş perlit agregalı (0-3 mm tane iriliğinde) perlit betonu (100 dozlu) ile 
çatı arası döşeme üzerine sıcağa ve soğuğa karşı yalıtım yapılması 

m³ 

18.172* Genleştirilmiş perlitli çimentolu kuru karışım hazır harçla çatı arası döşeme 
üzerine sıcağa ve soğuğa karşı yalıtım yapılması 

m³ 

18.178/2 (19x9x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar 
yapılması 

m³ 

18.178/2A (19x9x8,5 cm)boyutlarında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı yarım 

duvar yapılması 

m² 

18.178/4 (19x19x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar 
yapılması 

m³ 

18.178/9 (19x29x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar 
yapılması 

m³ 

18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m² 

18.212/3 Mahya kiremiti ile mahya yapılması m 

18.231 Oluklu kiremitle mahya yapılması. m 

18.231/1 Renksiz beton kiremitle mahya yapılması m 

18.231/2 Renkli beton kiremitle mahya yapılması. m 

18.231/3 Perlit esaslı renksiz beton kiremitle mahya yapılması m 

18.231/4 Perlit esaslı renkli beton kiremitle mahya yapılması m 

18.251 Betonarme çatı üzerine oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması. m² 

18.301 Dolu beton briket ile duvar yapılması m³ 

18.302 (10x19x39 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması m³ 

18.303 (20x19x39 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması m³ 

18.304 (30x24x49 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması m³ 

18.351 Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması m 

18.351/A Dış duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması m 

18.352 Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması. m 

18.353 Bina içinde duvar ve tavanlarda madeni dilatasyon fugası yapılması. m 

18.353/A Bina içinde, duvar ve tavanlarda alüminyum kapaklı dilatasyon madeni fugası 
yapılması 

m 

18.354 Döşemelerde madeni dilatasyon fugası yapılması. m 

18.354/A Döşemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması. m 

18.401 Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.401* Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.405 Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 

büz döşenmesi 

m 

18.405* Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.409 Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.409* Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.413 Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 

büz döşenmesi 

m 

18.413* Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.417 Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.417* Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.421 Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.421* Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.425 Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.425* Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.429 Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.429* Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 
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18.433 Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.433* Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.437 Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.437* Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu 

beton büz döşenmesi 

m 

18.441 Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.441* Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 
büz döşenmesi 

m 

18.445 Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 

büz döşenmesi 

m 

18.445* Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400 dozlu beton 

büz döşenmesi 

m 

18.450/1 Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.450/1* Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.451/1 Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.451/1* Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.452/1 Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.452/1* Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.453/1 Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.453/1* Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.454/1 Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.454/1* Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.455/1 Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.455/1* Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.456/1 Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.456/1* Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.457/1 Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.457/1* Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.458/1 Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.458/1* Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

18.459/1 Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 

döşenmesi 

m 

18.459/1* Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz 
döşenmesi 

m 

19.014 Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz 
çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik) 
döşenmesi (Tip I asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu 
kat olarak) 

m² 

19.015 Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz 
çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik) 
döşenmesi (Tip II asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu 
kat olarak) 

m² 

19.016 Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz çimentolu, düz veya 

desenli, terrazo karo plak (karo mozayik) döşenmesi (Tip III asfalt 

kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat olarak) 

m² 

19.083 Mevcut yatay ve düşey satıhlara özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli 

poliüretan esaslı sert parlak ve renkli sıvı kaplama ile suya, asitlere, alkalilere, 

tuzlara ve solventlere dayanıklı kaplama yapılması (düşey ve trafiği az olan 

yatay satıhlarda) 

m² 

19.083/1 Mevcut beton,şap,mozayik döşeme üzerine özel PVC ve cab reçineleri 
modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (sıvı) kaplama ile tozumaya 
aşınmaya, asitlere, alkalilere, suya, solventlere dayanıklı kaplama yapılması 
(ameliyathane, TV, radyo stüdyosu, steril odalar, laboratuvar, ilaç, gıda, 
elektronik sn. v.b.) 

m² 

19.094 Sentetik gereç ile bağlantı tabakası (aderans köprüsü) yapılması (zor sıva tutan 
satıhlar üzerinde yapılacak sıvalar ile eski beton satıhlar üzerine yapılacak 
şapların aderansını teminde, eski betonu yeni betona yapıştırmada, beton ve 
sıva yüzlerin tashih ve tesviyelerinde ve benzeri yerlerde) 

m² 

19.095 Sentetik gereç ile su geçirimsizlik tabakası teşkili (teknik şartnamesine uygun 
olarak hazırlanmış betonarme veya teras çatı üzeri şaplarının kesin geçirimsizlik 
işlemine tabi tutulması veya beton satıhlarının doğrudan doğruya harici sulara 
karşı korunması için ve benzeri yerlerde) 

m² 

19.101 Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım şapı 
yapılması (fazla su basıncı olmayan mahallerde) 

m² 

19.102 Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtımlı şap 
yapılması (su basıncı olan mahallerde) 

m² 

23.161 1,00 mm kalınlıgında DKP sacdan bükme camekân ve pencere yapılması ve 
yerine konulması 

kg 

23.162 1,50 mm kalınlıgında DKP sacdan bükme camekân ve pencere yapılması 

ve yerine konulması 

kg 

25.014 Demir İmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağlekeleri ve 

kirlerin temizlenmesi) 

ton 

25.040 Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması m² 

25.041 Eski badanalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması m² 

25.042 Eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana yapılması m² 

25.043/1 Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik 
boya yapılması 

m² 

25.043/2 Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı yarımat 
plastik boya yapılması 

m² 

25.043/3 Eski boyalı yüzlere iki kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/klorafluora 

polimerler (co-polimerler dahil) ihtiva eden katkılı ipek mat boya yapılması 

m² 

25.043/4 Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar sürülerek iki kat ipekmat 
su bazlı plastik boya ile boyanması 

m² 

25.048/12 Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar çekilerek iki kat 
fotokatalitik özellikli su bazlı iç cephe boyası yapılması 

m² 

25.064/3A Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 

plastik duvar kağıdı ile kaplanması. 

m² 
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25.064/3B Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 
kabartma duvar kağıdı ile kaplanması. 

m² 

25.064/3C Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 
düz duvar kağıdı ile kaplanması. 

m² 

26.021 Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal 

çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile 

dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması 

m² 

26.031 Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal 
çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) ile dış 
mekanlarda duvar kaplaması yapılması 

m² 

26.041 Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift 
tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme 
kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) 

m² 

26.042 Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift 
tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme 
kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) 

m² 

26.051 Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift 

tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda duvar 

kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) 

m² 

26.052 Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift 
tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda duvar 
kaplaması yapılması (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) 

m² 

26.061 Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması m² 

26.061/MK Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması m² 

26.062 Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması m² 

26.062/MK Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması m² 

26.071 Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması m² 

26.071/MK Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması m² 

26.072 Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması m² 

26.072/MK Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması. m² 

26.081 Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması m² 

26.081/MK Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması m² 

26.082 Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması m² 

26.082/MK Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması m² 

26.091 Fayans ve seramik yapıştırıcı ile beyaz karo fayans duvar kaplaması yapılması m² 

26.091/1 Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere beyaz karo fayans duvar 
kaplaması yapılması 

m² 

26.091/2 Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere her renkte karo fayans duvar 

kaplaması yapılması 

m² 

26.092 Fayans ve seramik yapıştırıcı ile her renkte karo fayans duvar kaplaması 
yapılması 

m² 

26.101 Her renkte 100X100 mm’lik karo seramik döşeme kaplaması yapılması. m² 

26.101/MK Her renkte 100X100 mm’lik karo seramik döşeme kaplaması yapılması. m² 

26.111 Her renkte 100X50 mm’lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması m² 

26.111/MK Her renkte 100X50 mm’lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması m² 

26.121 Her renkte 150X150 mm’lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması m² 

26.121/MK Her renkte 150X150 mm’lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması m² 

26.131 50X50 veya 20X20 mm’lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırsız karo 
mozayik ile döşeme kaplaması yapılması 

m² 

26.151 50X50 veya 20X20 mm’lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırlı karo 
mozayik seramikler ile duvar kaplaması yapılması 

m² 

26.171 100X100 mmlik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması m² 

26.171/MK 100X100 mmlik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması m² 

26.191/1 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.191/1/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.191/2 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.191/2/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.191/3 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.191/3/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.192/1 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli sırlı 
gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılması 

m² 

26.192/2 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı 
gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılması 

m² 

26.192/3 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre 
seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılması 

m² 

26.193/1 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.193/1/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.193/2 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.193/2/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar 

veya cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.193/3 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.193/3/MK 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya 
cephe kaplaması yapılması 

m² 
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26.194/1 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik düz renkli 

sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.194/2 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik dekoratif sırlı 
gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.194/3 Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm’lik roliefli sırlı gre 
seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.195/1 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.195/1/MK 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/2 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/2/MK 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/3 330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.195/3/MK 330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/4 330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/4/MK 330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.195/5 400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.195/5/MK 400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/6 400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması 

m² 

26.195/6/MK 400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 

26.196/1 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe 
kaplaması yapılması 

m² 

26.196/1/MK 300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe 
kaplaması yapılması 

m² 

26.196/2 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 

cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/2/MK 300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/3 330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe 
kaplaması yapılması 

m² 

26.196/3/MK 330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe 
kaplaması yapılması 

m² 

26.196/4 330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 

cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/4/MK 330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/5 400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe 
kaplaması yapılması 

m² 

26.196/5/MK 400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve 

cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/6 400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.196/6/MK 400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve 
cephe kaplaması yapılması 

m² 

26.202/C 3 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması 

(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.203/C 4 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.206/C 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.207/C 4 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.210 4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest 
boy) 

m² 

26.211 4 cm kalınlıkta mucartalı andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (30 cm x 
serbest boy) 

m² 

26.215 3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest 

boy) 

m² 

26.215/MK 3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest 

boy) 

m² 

26.220 3 cm kalınlıkta andezit plaklarla söve yapılması m² 

26.221 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m 

26.222 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m 

26.251/C 2 cm kalınlığında beyaz mermer ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.252/C 2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.302/C 3 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.302/D 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.303/C 4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.303/D 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 

(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.351/C 2 cm kalınlığında açık traverten ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.351/D 2 cm kalınlığında koyu traverten ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.501 Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak 
(suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme 
kaplaması yapılması (cilalı) 
(250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. 
ebatlarda) 

m² 

26.502 Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç 

mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) 

(250x250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda) 

m² 

26.551 Beyaz çimentolu, mermer pirinçli suni mermer plaklarla duvar kaplaması 
yapılması 

m² 
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26.661 Normal çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı 
kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta) 

m 

26.662 Beyaz çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı 
kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta) 

m 

26.701/C 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.702/C 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.711/C 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalarla dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.751/C 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

26.752/C 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

26.761/C 3 cm kalınlığında açık traverten levhalarla parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

26.801 Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Siyah, kahverengi, 

lacivert vb. renkler) renkli ve her boyutta 

m² 

26.802 Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Sarı ve orta renkler ) 
renkli ve her boyutta 

m² 

26.803 Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Açık renkler) renkli ve 
her boyutta 

m² 

27.101 Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması m² 

27.102 Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması m² 

27.103 Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması m² 

27.104 Yontma ve kesme taş duvar yüzeylerine derz yapılması m² 

27.105 Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması m² 

27.501 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum 
iç duvarlarında) 

m² 

27.502 250/350 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum 
iç duvarlarında) 

m² 

27.503 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile 

subasmanlarda) 

m² 

27.504 Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması. m² 

27.506 350/500 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Taş duvarlı su depoları için) m² 

27.507 500 kg. çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Beton duvarlı su 
depoları için) 

m² 

27.508 350 kg. çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması (Beton yüzeyler 

üzerine) 

m² 

27.511 Kireç harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda) m² 

27.516 Metal depluvaye üzerine kireç harçlı sıva(rabitz) yapılması m² 

27.517 Çimento ve kireç harçları karışımı ile metal depluvaye üzerine (rabitz sıva) 
yapılması 

m² 

27.521 Bağdadi sıva yapılması m² 

27.521/1 Bağdadi sıva yapılması(sönmüş kireç torbalı) m² 

27.521/MK Bağdadi sıva yapılması m² 

27.525 Alçı sıva yapılması m² 

27.525/A Alçı sıva yapılması(sönmüş kireç torbalı) m² 

27.525/MK Alçı sıva yapılması m² 

27.526 Kumlu alçı sıva yapılması m² 

27.526/1 Kumlu alçı sıva yapılması(sönmüş kireç torbalı) m² 

27.526/MK Kumlu alçı sıva yapılması m² 

27.527 Kumlu kireç - alçı harçlı sıva yapılması m² 

27.527/1 Kumlu kireç-alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) m² 

27.527/MK Kumlu kireç - alçı harçlı sıva yapılması m² 

27.528 Alçı tavan sıvası yapılması m² 

27.528/1 Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde) m² 

27.531 Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması m² 

27.532 Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması. m² 

27.533 Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması. m² 

27.534 Kireç-çimento karışımı harçla bir kat düz sıva yapılması. m² 

27.535 Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması. m² 

27.538 Serpme (çarpma) sıva yapılması m² 

27.541 Edelputz sıva yapılması m² 

27.542 Püskürtme (spritz) sıva yapılması m² 

27.545 Renkli mermer tozlu sıva yapılması m² 
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27.546 Beyaz mermer tozlu sıva yapılması m² 

27.551 Mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.552 Doğal taş ve mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.553 Mermer pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.554 Doğal taş pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.555 Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.556 Beyaz çimento ile doğal taş pirinçli sun'i taş sıva yapılması m² 

27.564 Alçı blok bölme duvar (sıva yapılmayan) yüzeylerindeki tesisat kanallarının 

kapatılması 

m 

27.570 Mozayik duvar kaplaması yapılması m² 

27.571 Mozayik denizlik yapılması m² 

27.572 Beyaz çimentolu mozaik denizlik yapılması m² 

27.576 Mozayik parapet yapılması m² 

27.577 Beyaz çimentolu mozaik parapet yapılması m² 

27.578 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması m² 

27.579 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması 
(Beyaz çimentolu) 

m² 

27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 

27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması m² 

27.584 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması m² 

27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması m² 

27.586 4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması m² 

27.587 Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması m² 

30.001 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.001* 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli,boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.002 16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli,boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 

elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.002* 16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.003 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli,boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.003* 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.003/A 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme 

elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.003/A* 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme 

elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.004 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.004* 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme 
elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.004/A 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme 

elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.004/A* 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme 

elemanları ile döşeme yapılması. 

m² 

30.100* 12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) 
elemanları ile duvar yapılması. 

m² 

30.101* 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) 
elemanları ile duvar yapılması. 

m² 

Not: Numarası (*) yıldız işareti ile biten pozlar, ihalesi 1.1.2002 tarihinden önce yapılan işlerde kullanılan 
pozlardır. 

 
 

Çıkarılan yardımcı analiz pozları 

 

10.061, 10.061/1, 10.062, 10.065, 10.065/MK, 10.065/1, 10.065/1MK, 10.066, 10.066/MK, 10.066/A1, 

10.066/A2, 10.066/A3, 10.067, 10.067/MK, 10.067/A1, 10.067/A2, 10.067/A3, 10.067/1, 10.067/1MK, 

10.067/1A1, 10.067/1A2, 10.067/1A3, 10.068, 10.068/MK, 10.068/A1, 10.068/A2, 10.068/A3 

 

 


