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İnşaat Birim Fiyat Listelerine Yeni Eklenen Pozlar 
(01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 24.03.2011 tarih ve 

412/-522 sayılı kararı ile) 

 

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

m² 

18.196/01 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması m² 

18.198/01 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi m 

18.198/02 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi m 

18.198/03 Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi m² 

18.198/04 Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve 
çatı feneri dipleri vb. sökülmesi 

m 

18.198/05 Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi m 

18.198/06 Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi m 

18.198/07 Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi m 

18.198/08 Pikdofen sökülmesi ad 

18.198/09 Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi m² 

18.198/10 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi m² 

18.198/11 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi m² 

18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi m² 

18.198/13 Dökme mozayik sökülmesi m² 

18.198/14 Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi m² 

18.198/15 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi m² 

18.198/16 PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi m² 

18.198/17 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi m² 

18.198/18 Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi m 

18.198/19 Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi m² 

18.198/20 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi m² 

18.198/21 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi m² 

18.198/22 Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi m² 

18.198/23 Her türlü ahşap dolap sökülmesi m² 

18.198/24 Tezgah üstü mermeri sökülmesi m² 

18.198/25 Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası 
sökülmesi 

m 

18.198/26 Ahşap asma tavan sökülmesi m² 

18.198/27 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi m² 

18.198/28 Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının 

sökülmesi 

kg 

18.198/29 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası 
vb.) imalatın sökülmesi 

kg 

18.310 Yalıtımlı sandviç hafif kargir yapı elemanı ile duvar yapılması m² 

18.352/A Bina içine duvar ve tavanlara ahşap dilatasyon fugası yapılması m 

23.256/01 Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı 
minumum 600 mm) 

ad 

23.256/02 Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması 
(kapak net açıklığı minumum 600 mm) 

ad 

25.040/A Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması m² 

25.041/A Eski badanalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması m² 

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

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

m² 

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

plastik boya yapılması 

m² 

25.043/3A Eski boyalı yüzlere iki kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/klorafluora polimerler 
(co-polimerler dahil) ihtiva eden katkılı ipek mat boya yapılması 

m² 

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

m² 

25.048/12A Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar çekilerek iki kat 

fotokatalitik özellikli su bazlı iç cephe boyası yapılması 

m² 

25.064/3A1 Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 
plastik duvar kağıdı ile kaplanması 

m² 

25.064/3B1 Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 
kabartma duvar kağıdı ile kaplanması 

m² 
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25.064/3C1 Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların 
düz duvar duvar kağıdı ile kaplanması 

m² 

26.202/C1 3 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.203/C1 4 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.206/C1 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.207/C1 4 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması 

(4x30xSerbestboy) 

m² 

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

boy) 

m² 

26.251/C1 2 cm kalınlığında beyaz mermer ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.252/C1 2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.302/C1 3 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.302/D1 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.303/C1 4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.303/D1 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması 
(4x30xSerbestboy) 

m² 

26.351/C1 2 cm kalınlığında açık traverten ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.351/D1 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile duvar kaplaması yapılması 
(2x30xSerbestboy) 

m² 

26.701/C1 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.702/C1 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.711/C1 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalarla dış denizlik yapılması 
(3x30xSerbestboy) 

m² 

26.751/C1 3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

26.752/C1 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

26.761/C1 3 cm kalınlığında açık traverten levhalarla parapet yapılması (3x30xSerbestboy) m² 

27.521/A Bağdadi sıva yapılması m² 

27.525/A1 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (Sönmüş kireç torbalı) m² 

27.525/BMK Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması m² 

27.528/1A Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat İşlerinde) m² 

27.564/A Alçı bölme duvar (sıva yapılmayan) yüzeylerdeki tesisat kanallarının kapatılması m 
 

10.110/A Alçı Harcı Yapılması m³ 

10.110/B Kıtıklı Alçı Harcı Yapılması m³ 

10.110/C Kıtıklı kireç ve alçı harcı hazırlanması m³ 

10.110/CMK Kıtıklı kireç ve alçı harcı hazırlanması m³ 

10.110/D Kıtıklı kireç-alçı harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) m³ 

10.110/E Kıtıklı kireç-alçı harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) m³ 

10.110/F Kıtıklı kireç-alçı harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) m³ 
 

İnşaat birim fiyat listelerinde tanımları yeniden düzenlenen pozlar 

 

23.241/A ve 23.241/B pozlarına aşağıdaki notun eklenmesi, 

 Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat 

çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil 

uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az 

aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

- İmalatçının adı veya ticari markası, 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5358 EN 12608 şeklinde), 
- Et kalınlığı sınıfı, 
- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) 

 

 


