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Poz No.: Ölçü Birimi

52.105.1001 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Taşıtlara yükleme ve  boşaltma:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,5

İstif, muhafaza ve figüresi

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Poz No.: Ölçü Birimi

52.105.1002 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı:

52.900.1014 Lastik tekerlekli yükleyici Saat 0,021

İstif ve muhafaza:

52.900.1014 Lastik tekerlekli yükleyici Saat 0,004

1 m³  bedeli

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  bedeli

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Kum - Çakılın Makine ile Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, İstif, Muhafazası ve Figüresi

TARİF: Kum-çakılın el ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve
genel giderler dahil bir m³ fiyatı 
ÖLÇÜ:  İmalata giren kum-çakılın metreküp Cinsinden hacmidir. 

TARİF: Kum-çakılın makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı
ve genel giderler dahil 1m³ fiyatı
ÖLÇÜ: İmalata giren kum-çakılın metreküp Cinsinden hacmidir. 

YÜKLEME BOŞALTMA VE İSTİF İŞLERİ

Analizin Adı:

Kum - Çakılın Elle Taşıtlara Yükleme Boşaltma, İstif, Muhafazası ve Figüresi
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Poz No.: Analizin Adı: Ölçü Birimi

52.105.1003 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
Toplamı

Yükleme, boşaltma

52.900.1013 Yükleyici Saat 0,1

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Kanalet imalatının taşıtlara yükletilip boşaltılması

Kanalet ve kanalet ayakları için uygulanır. Temel Blokları (Briketler) için uygulanmaz.

TARİF: Prefabrike kanalet, istinat eğeri, temel bloklarının proje ve prefabrike kanalet teknik şartnamesine göre imal edilen, malzemenin
makine ile taşıtlara, yükleme, boşaltma, istif, muhafaza ve figüresi ile her türlü hizmet ve masraflarla yüklenici karı ve genel giderler dahil
1 ton fiyatı
ÖLÇÜ: Prefabrik imalatın bir ton udur.
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Poz No.: Ölçü Birimi

Ad.

Poz No.: AĞAÇLARIN ÇAPLARI Analiz Fiyat

52.110.1201  5 - 10 cm (5 ve 10 cm. dahil) 0,50

52.110.1202 11 - 20 cm (20 cm dahil) 1,00

52.110.1203 21 - 30 cm (30 cm dahil) 2,00

52.110.1204 31 - 40 cm (40 cm dahil) 3,00

52.110.1205 41 - 50 cm (50 cm dahil) 4,00

1 Ad. fiyatı

1 Ad. fiyatı

Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme,
kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat
sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s
karşılığı

Düz işçi Saat ücreti
Poz '10.100.1062

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

% …. yüklenici karı ve genel giderler

% …. yüklenici karı ve genel giderler

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

Analizin Adı:

Güzergah üstüne rastlayan ağaçların kesilmesi

1 Ad. fiyatı

Bir ağaç için Süre:
Düz işçi Saat

% …. yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden  sürmeyecek 
şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere  taşınması, boşaltılması, istifi, Orman 
İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi  için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve 
gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı.
ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm. yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin ℼ’ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap 
gruplarına göre ayrılır.
NOT: 
1)  5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır.
2)  Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar 
muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her "cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit 
edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.
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Poz No.: Ölçü Birimi

Ad.

Poz No.: AĞAÇLARIN ÇAPLARI Analiz Fiyat

52.110.1206  51 - 60 cm (60 cm. dahil) 6,00

52.110.1207 61 - 70 cm (70 cm dahil) 9,00

52.110.1208 71 - 80 cm (80 cm dahil) 12,00

52.110.1209 80 cm. den büyük çaplı 20,00

TARİF: Güzergah üstüne rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek
şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi,yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman
İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve
gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, çap gruplarına göre bir ağacın kesilmesi fiyatı.
ÖLÇÜ: Ağacın dipten 50 cm. yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin ℼ’ye bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
gruplarına göre ayrılır.
NOT: 
1- 5 cm'den (5cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır.
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman İdaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için Poz 52.120.2002 makine ile her "cins zeminde dolgu altına sandık açılması" kazısı idarenin tespit
edeceği derinlikte yapılır. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Bir ağaç için Süre:
Düz işçi Saat

Analizin Adı:

Düz işçi Saat ücreti
Poz '10.100.1062

Güzergah üstüne rastlayan ağaçların kesilmesi

% ….yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

% ….yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

Ad.

Poz No.: AĞAÇLARIN ÇAPLARI Analiz Fiyat

Her nev'i alet gereç ve makine ile kesme,
kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat
sahası dışına taşıma, istif, muhafaza v.s
karşılığı

52.110.1251  5 - 10 cm (5 ve 10 cm. dahil) 0,25

52.110.1252 11 - 20 cm (20 cm dahil) 0,50

52.110.1253 21 - 30 cm (30 cm dahil) 1,00

52.110.1254 31 - 40 cm (40 cm dahil) 1,50

52.110.1255 41 - 50 cm (50 cm dahil) 2,00

52.110.1256 51 - 60 cm (60 cm dahil) 3,00

Analizin Adı:

Bir ağaç için
Süre:

Düz işçi
Saat

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Poz No.52.110.1206 (1-9)' daki şartlar altında güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce
kesilmiş ağaç köklerinin sökülmesinin çap gruplarına göre bir adedinin fiyatı.
ÖLÇÜ: Üzüm bağlarının sökülmesinde zemin seviyesindeki kütük çapı esas alınır, üst kısmı, daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin
sökülmesinde daha önce kesildiği noktadaki  yatay çap esas alınır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre sayılır.
NOT:  Poz No. 52.110.1206 (1-9) daki gibidir.

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Güzergah üstüne rastlayan  ağaç köklerinin sökülmesi

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Düz işçi
Saat ücreti

Poz '10.100.1062

1 Ad. fiyatı

% ….  yüklenici karı ve genel giderler
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Poz No.: Ölçü Birimi

Ad.

Poz No.: AĞAÇLARIN ÇAPLARI Analiz Fiyat

52.110.1257  61 - 70 cm (70 cm. dahil) 4,50

52.110.1258 71 - 80 cm (80 cm dahil) 6,00

52.110.1259 80 cm. den büyük çaplı 10,00

Güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce kesilmiş ağaç 
köklerinin sökülmesi

Bir ağaç için Süre:
Düz işçi Saat

1 Ad. fiyatı

Düz işçi Saat ücreti
Poz 10.100.1062

TARİF: Poz No.52.110.1206 (1-9)' daki şartlar altında güzergah üstüne rastlayan üzüm bağlarının sökülmesi veya üst kısmı daha önce
kesilmiş ağaç köklerinin sökülmesinin çap gruplarına göre bir adedinin fiyatı
ÖLÇÜ: Üzüm bağlarının sökülmesinde zemin seviyesindeki kütük çapı esas alınır, üst kısmı, daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin
sökülmesinde daha önce kesildiği noktadaki  yatay çap esas alınır. Kesilen ağaçlar çap gruplarına göre sayılır.
NOT:  Poz No. 52.110.1206 (1-9) daki gibidir.

Analizin Adı:

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Ad. fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1001  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,014

52.900.1012 Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 Saat 0,005

TARİF: Ekskavatör skreyper, buldozer vesaire gibi kazı makineleri ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin
kuruda veya 50 santimetreden az derinlikteki su içindeki her derinlik ve genişlikte kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre
dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imla gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tanzimi
için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil bir metreküp kazı fiyatı 
ÖLÇÜ: Kazılmış malzemenin, kazılmadan önce yerinde projesine göre ölçülen alanın tatbik mesafesi ile çarpımı veya alanlar ortalaması
metodu ile hesap edilen metreküp Cinsinden hacmidir. 
NOT: Kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve derivasyon kazıları ile baraj kazıları ve özel kazılardan gayri kazılara bu birim fiyat
uygulanır.

MAKİNE İLE SERBEST KAZILAR

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

Analizin Adı:

Makine ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması depo veya 
dolguya konulması

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1002  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,019

52.900.1012 Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 1 Saat 0,006

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Toplam

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

Analizin Adı:

Makine ile her cins küskülük zeminin kazılması ve depo veya dolguya serilmesi

TARİF: Her cins küskülük zeminin Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde kazılması ve depo veya dolguya serilmesi bir metreküp
fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1003 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,5

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,25

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,007

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,007

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,028

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,022

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,007

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması

TARİF: Yumuşak kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir
metre küpünün fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1004  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,028

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,009

TARİF:Yumuşak kaya ve batak ve balçık zeminin patlayıcı madde kullanılmadan kazılması ve Poz No.52.120.1001'deki esaslar dahilinde
depo veya dolguya serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT:   Poz No. 52.120.1001''deki gibidir.

Analizin Adı:

Makine ile (Patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kaya batak ve balçık zeminlerin kazılması ve 
kullanılması

Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara
yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar
taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya
konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo
ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi,
boşlukların doldurulması karşılığı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1005 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,425

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,213

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,011

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,011

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,044

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,031

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,01

TARİF: Sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir
metre küpünün fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.

Analizin Adı:

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1006 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,35

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,175

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,014

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,014

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,056

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,044

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

TARİF: Çok sert kayalık zeminde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması, patlatılması gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi ve kazılması Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dahilinde depo veya dolguya serilmesinin bir
metre küpünün fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.

Analizin Adı:

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kayalık zeminlerin kazılması ve kullanılması

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1007  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara
yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar
taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya
konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo
ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi,
boşlukların doldurulması karşılı

52.900.1005
Ekskavatör (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,056

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,019

Analizin Adı:

TARİF: Sert kayalık zeminin; inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde ekskavatör, ripper ve traktör,
buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt.mesafe dahilinde taşınarak depo veya
dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderleri dahil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç) 1 m³ sert kayanın kazı fiyatı
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin makine ile kazılması, depo veya dolguya 
serilmesi, imalat ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1008  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

52.900.1005
Ekskavatör (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,076

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,025

Analizin Adı:

Patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kayalık zeminin makine ile kazılması, depo veya dolguya 
serilmesi, imalat ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması

Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara
yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar
taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya
konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo
ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi,
boşlukların doldurulması karşılı

TARİF: Çok sert kayalık zeminin, inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesihalinde ekskavatör, ripper, traktör ve
buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt mesafe dahilinde taşınarak depo veya
dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderler dahil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç)1 m³ çok sert kayanın kazı fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2001  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,015

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,005

Analizin Adı:

TARİF: Ekskavatör, skreyper, buldozer, biçer, greyder, gredol vesaire gibi kazı makineleri ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden
gayri her cins zeminlerde her derinlik ve genişlikte kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için zeminin kazılması, taşıtlara,
yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imla gibi) konulması, projesine göre kazı yeri
ile depo veya dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel
giderler karşılığı dahil bir metreküp batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması ve kazının depo veya
dolguya konulması bedeli  
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1001' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001' deki gibidir. Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazılarında
uygulanır.

Makine ile batak, küskülük kaya zeminlerden gayri her cins zeminde kanal açılması, dere yatağı 
temizlenmesi ve kazının depo veya imlaya konulması

 MAKİNE İLE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VEYA DERİVASYON KAZILARI

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2002  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1009 Dozer Saat 0,008

TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için dolgu (sedde, imla gibi) altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması,
çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve
diğer yabancı maddelerin 25 metreye  taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için  yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve ger
giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bir  metreküp zeminin kazılması ve  kazının depo veya dolguya konması bedeli 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001’deki gibidir.
NOT: 
a– Dolgular için malzeme alınacak kanallarda veya ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması maksadı ile yapılacak kazıya da
bu fiyat uygulanır.
b- Sandık kazısı ve ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması; projesinde, şartnamesinde belirtilen veya idarenin tespit edeceği
derinlikte olacaktır. Bu derinliğin 30 cm'yi geçmesi halinde 30 cm'den daha derin kısım için ilgili kazı birim fiyatları ariyette 52.120.1001
veya 52.120.1002 uygulanır.
c- 5 cm'den (5 cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır. Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak
istifi, Orman idaresine veya mal sahibine tesliminekadar muhafazası ve istif yerinde teslim için yapılan her türlü işçilik ve giderler bu birim
fiyata dahildir. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez. İdarenin tespit edeceği derinlikte sandık açılması kazısı yapılır.

Analizin Adı:

Makine ile her cins zeminde dolgu (sedde, imla gibi) altına sandık açılması

Toplam

%  …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Kazının yapılması, taşıtlara yükletilmesi, 25
metre mesafeye kadar taşınması, depo
yerinde boşaltılması, depoya konması, kazı
yeri deponun tesviye ve tanzimi, kazı
yerindeki taş, köklerin ayıklanması
fundalıkların temizlenmesi, istifi muhafazası
ve teslimi  için işçilik ve  makine karşılığı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2003  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,022

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,006

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Makine ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo 
veya dolguya konulması

TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dahilinde ve icabında her türlü traktör, ripper ve benzeri makinelerle sürülüp kabartılan her cins
küskülük zeminde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp küskülük zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya
konulması bedeli 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir:

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.1004 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,5

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,25

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,007

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,007

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,028

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,025

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,007

Analizin Adı:

Sökülmesi ve kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması ve dere yatağı 
temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması

TARİF: Ekskavatör, skreyper, buldozer, biçer,greyder, gredol vesaire gibi kazı makineleri ile patlayıcı madde kullanılarak(sökülmesi ve
kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli) yumuşak kayalık zeminlerde;her derinlik ve genişlikte kanal açılması veya dere yatağı
temizlenmesi için kaya üzerinde lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup patlatılması, ateşleme esnasında gerekli
güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların sökülmesi, kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak
depo veya dolguya (imla, sedde gibi) konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun projesine göre tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü
işçilik, makine, malzeme, araç ve gereç giderleriyle, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil bir metreküp yumuşak kayalık zeminin
kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2005  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,009

Analizin Adı:

Makine ile (Patlayıcı madde kullanılmadan) yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere 
yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması

Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara
yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar
taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya
konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo
ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi,
boşlukların doldurulması karşılı

Toplam

TARİF: Poz No. 52.120.1004'deki şartlar altında ve yalnız zeminin sökülmesi, gevşetilmesi ve kabartılması her türlü traktör, ripper ve
benzeri makineler ile yumuşak kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp yumuşak kayalık zeminin
kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2006 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,425

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,213

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,011

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,011

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,044

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,035

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,01

Analizin Adı:

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı 
temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

TARİF: Poz No. 52.120.1004'deki esaslar dahilinde sert kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp
sert kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.1004'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1004'deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2007 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı    

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,35

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,175

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,014

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,014

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,056

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,06

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Analizin Adı:

Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması ve dere yatağı 
temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması

TARİF: Poz No. 52.120.1004 'deki esaslar dahilinde çok sert kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir
metreküp çok sert kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.2008  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,02

TARİF: Poz No. 52.120.2001'deki esaslar dahilinde makine ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesiiçin
bir metreküp batak, balçık zemin kazılması ve kazının depoya konulması bedeli 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

Analizin Adı:

Makine ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depoya 
konulması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.5001  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1001 Ekskavatör Saat 0,005

M = 25 mt. Mesafeye taşınması

Taşıma1 F = 0,00017. K .√M.A.B.Ɣ

NOT: K = Poz No. 10.110.1003 her cins ve 
tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı.

F= 0,00017xKx√25x1,25*1,25*1,80

MAKİNA İLE RÖPRİZ

Analizin Adı:

TARİF: Her nevi kazıdan çıkıp depo veya dolguya (sedde veya imla gibi ) konulmuş olan kayadan başka her cins zeminin tekrar kazılması,
taşıtlara yükletilmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depoya konulması veya dolguya serilmesi, röpriz yeri ile depo veya
dolgunun düzeltilip muntazam hale getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve
genel giderler karşılığı dahil (yalnız 25 metreden fazla mesafeye taşıma, sıkıştırma, sulama bedelleri hariç) olmak üzere yapılan bir
metreküp röpriz fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001 ve 52.120.2001'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.1001 ve 52.120.2001'deki gibidir.

Makine ile kayadan başka her cins zeminin röprizi

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Orjinal yerinde ölçülen 1 m³  fiyatı

Kazılması, taşıtlara yükletilip, boşaltılması,
dolgu veya depoya serilmesi için her cins
makine karşılığı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.5002  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Kazılması, taşıtlara yükletilip, boşaltılması,
dolgu veya depoya serilmesi için her cins
makine karşılığı:

52.900.1001 Ekskavatör Saat 0,015

M = 25 mt. Mesafeye taşınması

Taşıma1 F = 0,00017. K .√M.A.B.Ɣ

Makine ile her cins kayalık zeminin röprizi

TARİF: Poz No. 52.120.50011'deki esaslar dahilinde yapılan her nevi kayalık zeminin röprizi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.5001'deki gibidir.
NOT:  Poz No. 52.120.5001''deki gibidir.
K = Poz No. 10.110.1003 her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı.
F= 0,00017xKx√25x1,25*1,25*2,60

Orjinal yerinde ölçülen 1 m³  fiyatı

Analizin Adı:

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6001 Km.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması için makine karşılığı:

52.900.1007 Motor greyder Saat 50

10.100.1062 Düz işçi Saat 100

YOLLARDA REGLAJ YAPILMASI

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =

TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder
veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince
tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın
yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları
     arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb  
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.
3 – Ptatform genişliği 6.00 mt olan yollarda.
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.
     Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol
genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol
şeridi için ayrı ölçü  yapılmaz.
NOT:  Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.

Analizin Adı:

Yollarda makine ile her cins toprak zeminde reglaj
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6002 Km./Fb.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması için makine karşılığı:

52.900.1007 Motor greyder Saat 50

10.100.1062 Düz işçi Saat 100

Analizin Adı:

TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder
veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince
tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın
yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları
     arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb  
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.
3 – Ptatform genişliği 6.00 mt olan yollarda.
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.
     Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol
genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol
şeridi için ayrı ölçü  yapılmaz.
NOT:  Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.

Platform Genişliği a=13.00 mt. olan yolda

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6003 Km./Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.120.6001 Poz no:52.120.6001 Km./Fb 0,55

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =

TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma 
şevlerinin moto-greyder veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte
 kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç
 giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma 
işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları
     arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb  
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.
3 – Ptatform genişliği 6.00 mt olan yollarda.
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.
     Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol 
genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol 
şeridi için ayrı ölçü  yapılmaz.
NOT:  Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü ödenir.

Platform Genişliği a=4.00 mt. olan yolda

Toplam

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6004 Km./Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.120.6001 Poz no:52.120.6001 Km./Fb 0,65

Analizin Adı:

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =

TARİF: Proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin moto-greyder
veya diğer bıçakla tesviye makineleri ve aynı zamanda el ile, taban zeminin 20 cm. derinlikte kabartılması suretiyle reglaj yapılması (ince
tesviye) için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil reglajın
yapılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri bedelleri hariç olmak üzere yolun bir km reglaj fiyatı 
1 – Platform genişliği 13.00 mt olan yolun şev dışı kenarları
     arasında kalan bütün yüzeyinin (şev, hendek, platform gibi) reglajı fiyatı = Fb  
2 – Platform genişliği 4.00 mt olan yollarda.
3 – Ptatform genişliği 6.00 mt olan yollarda.
4 – Platform genişliği (a) mt olan yollarda.
     Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ: Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve idarenin direktifine uygun olarak şevlerde dahil olmak üzere bütün yol
genişliğince kabule şayan bir şekilde tamamlanmış olan reglajın yol ekseni boyunca km ve kesirleri Cinsinden boyudur.
İki veya daha fazla şeritli yol olması halinde bu yollar arasındaki müşterek eksen esas alınır ve uzunluk bu eksen üzerinden ölçülür. Her yol
şeridi için ayrı ölçü  yapılmaz.
NOT:  Reglaj işinin yalnız yol platformunda yapılması halinde bu birim fiyatın 1/3'ü hesaplanır.

Platform Genişliği a=6.00 mt. olan yolda
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6101 Km.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 1,5

52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.

Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6102 Km.Fb.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 1,5

52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.

NOT: Poz 52.120.6001' deki gibidir.

NOT: Poz 52.120.6001' deki gibidir.

TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt Fb =
2- Platform genişliği   4.00 mt Fb =
3- Platform genişliği   6.00 mt Fb =
4- Platform genişliği a mt Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.

Platform Genişliği a=13.00 mt. olan yolda

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =

Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde reglaj

Analizin Adı:

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt Fb =
2- Platform genişliği   4.00 mt Fb =
3- Platform genişliği   6.00 mt Fb =
4- Platform genişliği a mt Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6103 Km.Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 0,825

52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.

Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6104 Km.Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 0,975

52.120.6001 numaralı Birim Fiyat) Fb.

TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt Fb =
2- Platform genişliği   4.00 mt Fb =
3- Platform genişliği   6.00 mt Fb =
4- Platform genişliği a mt Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.

Platform Genişliği a=6.00 mt. olan yolda

TARİF: Yollarda makine ile her cins küskülük zemininde Poz No. 52.120.6001'deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt Fb =
2- Platform genişliği   4.00 mt Fb =
3- Platform genişliği   6.00 mt Fb =
4- Platform genişliği a mt Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001'deki gibidir.

Analizin Adı:

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fa) =

Analizin Adı:

Platform Genişliği a=4.00 mt. olan yolda
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6201 Km.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması:

(2,00 x Kar ve genel giderli Poz. 52.120.6001 
numaralı Birim Fiyat)

Fb. 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6202 Km.Fb.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz.

52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb. 2

TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb =
2- Platform genişliği   4.00       Fb = 
3- Platform geniţliği    6.00      Fb = 
4- Platform genişliği     a          Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001' deki gibidir.
NOT: 
1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir.
2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.

TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb =
2- Platform genişliği   4.00       Fb = 
3- Platform geniţliği    6.00      Fb = 
4- Platform genişliği     a          Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001' deki gibidir.
NOT: 
1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir.
2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.

Analizin Adı:

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =

Platform genişliği a=13.00 mt.

Yollarda makine ile her cins kayalık zeminde reglaj

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6203 Km./Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 1

52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb.

Poz No.: Ölçü Birimi

52.120.6204 Km./Fa.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yapılması

(1,50 x Kar ve genel giderli Poz. 1,3

52.120.6001/1 numaralı Birim Fiyat) Fb.

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Toprakta 1 Km. reglaj baz fiyatı (Fb) =

TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb =
2- Platform genişliği   4.00       Fb = 
3- Platform geniţliği    6.00      Fb = 
4- Platform genişliği     a          Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001' deki gibidir.
NOT: 
1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir.
2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.

Analizin Adı:

Platform genişliği a=4.00 mt.

TARİF: Yollarda Makine ile her cins kayalık zeminde Poz No. 52.120.6001 deki esaslar dahilinde reglaj yapılması bir km. fiyatı 
1- Platform genişliği 13.00 mt. Fb =
2- Platform genişliği   4.00       Fb = 
3- Platform geniţliği    6.00      Fb = 
4- Platform genişliği     a          Fb = 
Fa = Fb (0,35 + 0,05.a)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.120.6001' deki gibidir.
NOT: 
1- Yarmalardan veya ariyetten temin edilen seçilmiş malzemenin kazılması ve serilmesi bu birim fiyata dahil değildir.
2- Diğer notlar Poz No. 52.120.6001 deki gibidir.

Toplam

Analizin Adı:

Platform genişliği a=6.00 mt.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1001 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4102 Su Ton 1

Sulama karşılığı

52.900.1023 Arazöz kamyon Saat 0,03

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1002 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Dolgunun tabaka, tabaka tokmaklanıp 
sıkıştırılması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Dolguların (Sedde, imla gibi) sulanması

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Sulamada kullanılan 1 ton su fiyatı

DOLGULARIN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI

Toplam

Dolguya getirilmiş ve serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak sıkıştırılması 

TARİF: Dolgulara (sedde, imla gibi) konulan toprağın sıkıştırılması için kafi miktarda rutubeti haiz olmaması halinde, şartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde dolgularda sulama yapılması, suyun temini, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, makine, malzeme, araç ve
gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız suyun taşınması bedeli hariç) olmak üzere bir ton sulama suyu
bedeli 
ÖLÇÜ: Yapılan sulamada kullanılan suyun ton ve kesirleri Cinsinden ağırlığıdır. Bu miktar; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon
yahut diğer su taşıtlarının evvelden tespit edilmiş hacimleriyle veya idare tarafından bulunacak diğer bir usulle kullanıldığı yerde ölçülerek
bulunacaktır.
NOT: bir metre küp dolgu malzemesinegerekli su miktarı laboratuvar deneyleri neticesindeidarece tayin edilir. Sarfedilen su miktarı günü
gününe attaşmanla tespit edilecektir.

TARİF: Dolguya getirilmiş ve tabakalar halinde serilmiş her cins kazının gerektiğinde elle tokmaklanarak sıkıştırılması için yapılan her
türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil elle tokmaklanarak sıkıştırılan bir metreküp kazının
sıkıştırma fiyatı
ÖLÇÜ: Sıkıştırılmış dolgu hacmi projesinden hesaplanır.
NOT: Sıkıştırmada asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılacaktır. Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Sıkıştırılmış hacmin 1 m³ fiyatı

33



Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1003 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1024 Motorlu kompaktör Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1004 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1025 Titreşimli silindir Saat 1

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

TARİF: Kompaktörün iş başında temin, şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde kompaktör ile sıkıştırma yapılması için gerekli her türlü
işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil her cins (titreşimli darbeli) motorlu
kompaktörle, dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Kompaktörün bilfiil sıkıştırma işinde çalıştığı saatler tespit edilecek, buna iş sahasında geliş gidişinde ve tamirde geçen saatler ile
bilfiil sıkıştırma yapmadan çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tespit etmek üzere kontrol mühendisliği tarafından
ataşman tutulacak, buraya sıkıştırma vasıtalarının Cinsi ve özellikleri sıkıştırılan km. ler arası, çalışılan saat kaydedilecektir. Bu ataşmanlar
kontrolluk, yüklenicilik ve sıkıştırma vasıtası operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği yükleniciye
verilecektir.

TARİF: Asgari (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+lastik tekerlekli traktör 35 ile 58 DHP niteliğindeki)
titreşimli silindirin iş başında temini ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde titreşimli silindir ile dolgularda sıkıştırmanın yapılması
için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil titreşimli silindirle
dolgularda sıkıştırılma yapılması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

Satıh vibratörü, tokmak ve benzeri

Analizin Adı:

Titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması

4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir + Lastik tekerlekli traktör takriben 35 DHP

Analizin Adı:

Her cins (Titreşimli, darbeli) motörlü kompaktörle sıkıştırma yapılması

% …. yüklenici karı ve genel giderler

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1005 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1026 Titreşimli silindir Saat 1,00

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1006 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1027 Komple keçi ayağı silindir Saat 1

1 çift tamburlu keçiayağı silindirle sıkıştırma yapılması

(Takriben 40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg olan, biri en az 1,20m. uzunlukta iki 
tamburlu)

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması

(4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton Dinamik Kuvvette Titreşimli Silindir + Paletli Traktör takriben 41 DHP)

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

TARİF: (4-5 ton statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvetle titreşimli silindir+paletli traktör takriben 41 ila 56 DHP niteliğindeki) titreşimli
silindirle Poz No. 15.051 deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

TARİF: Asgari 40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg olan biri en az 1,20 m. uzunlukta ve en az 1,20
m dış çapında, tambur sathının 530 cm² sinde en az bir ayak bulunan ve tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve uç kesit alanı
40 cm² den küçük olmayan ayakları olan 2 tamburlu keçiayağı ile 40 DHP paletli çekicisinin iş başında temini ve şartnamesinde betirtilen
esaslar dahilinde titreşimli silindir ile dolgularda sıkıştırmanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç
giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil keçi ayağı silindirle dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1007 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1028 Komple keçi ayağı silindir Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1008 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1029 Komple keçi ayağı silindir Saat 1

Asgari 100 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 12.000 kg olan biri en az 1.20 m uzunlukta 6 tamburlu
niteliğindeki keçiayağı silindirle Poz No. 15.053 deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapıl¬ması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

2 çift tamburlu keçiayağı silindirle sıkıştırma yapılması

(Takriben 70 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 8000 kg olan, 1861 deki evsafta 4 tamburlu)

Analizin Adı:

(Takriben 100 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, 1861 deki evsafta 6 tamburlu)

TARİF: Asgari 70 DHP = 100 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam asgari ağırlığı 8000 kg olan, biri en az 1.20 m uzunlukta 4
tambur niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006' deki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

3 çift tamburlu keçiayağı silindir ile sıkıştırma yapılması

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1009 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1031 Demir merdaneli  silindir Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1010 Saat

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1031 Demir merdaneli  silindir Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1011 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1032 Lastik tekerlikli silindir Saat 1

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Demir merdaneli silindir ile sıkıştırma yapılması

Asgari 7 ton tandem veya asgari 8 tonluk 3 tekerlikli

TARİFİ: Asgari 7-8 tonluk (8 ton dahil) lastik tekerlekli silindir ve 40 DHP lik çekicisi No. 52.125.1006' deki esaslar dahilinde sıkıştırma
yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.

TARİFİ: Asgari 7 tonluk tandem veya asgari 8 – 10 tonluk (10 ton dahil) (2 - 3 merdaneli) niteliğindeki buharlı silindirle Poz No.
52.125.1003 'deki esaslar dahilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No.52.125.1003' deki gibidir.

Analizin Adı:

Buharlı silindir ile sıkıştırma yapılması

Asgari 7 tonluk

Analizin Adı:

Lastik tekerlikli silindir ile sıkıştırma yapılması

Asgari 7 tonluk

Analizin Adı:

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı

TARİFİ: Asgari 7 tonluk tandem veya asgari 8 – 10 tonluk (10 ton dahil) (2-3 merdaneli) niteliğindeki mazotla veya benzinle çalışan demir
merdaneli silindir ile Poz No. 52.125.1006'dAki esaslar dahilinde sıkıştırma yapılması bir saat ücreti 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1012 Saat

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1030 Çift tamburlu baraj tipi keçiayağı silindir Saat 1

Keçiayağı silindir (1 çift tambur baraj tipi) ile sıkıştırma yapılması

Asgari 7 tonluk

TARİF: Asgari 160 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 18.000 kg olan tamburların biri en az 1.20 m uzunlukta
ve en az 1.50 m dış çapında, tambur sathının 650 cm² sinde en az bir ayak bulunan ve ayağın tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm
den az ve satıhtan itibaren 20 cm deki kesit alanı 45 cm² den küçük ve 65 cm² den büyük olmayan tokmak ayakları olan 2 tamburlu,
niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006' daki esaslar dahilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003' deki gibidir.
NOT: İşin durumuna göre tek tamburla sıkıştırma yapılması gerektiğinde bu fiyatın % 60' ı hesaplanır.

Analizin Adı:

% …. yüklenici karı ve genel giderler

Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1101 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme karşılığı:

52.900.4002 Stabilize malzemesi m³ 1

Serilmesi karşılığı:

52.900.1008 Greyder Saat 0,01

Figüre karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,2

1 - Figürede ölçülürse

Toplam

% ….  yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tuvanen) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması

STABLİZE, TUVENAN, KIRMATAŞ VE KUM ÇAKIL SERİLMESİ

TARİF: İnşaat bölgesinde yapılacak her türlü işletme ve bakım yollarının stabilize sisteminde kaplanması maksadıyle proje ve
şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde stabilize malzemenin ocaklardan veya derelerdençıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması,
figüre edilmesi suretiyle hazırlanması, ölçüden sonra proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde serilmesi için gerekli her türlü
işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız sıkıştırma, sulama ile stabilize
malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere serilen bir metreküp stabilize bedeli
ÖLÇÜ: Kabarma ve çökme nazarı dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp Cinsinden hacimdir.
NOT: 
1- Figüre idarece istenen şekil ve boyutta olacaktır.
2- Yüklenici figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozukları giderecektir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1102 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme karşılığı:

52.900.4002 Stabilize malzemesi m³ 1

Serilmesi karşılığı:

52.900.1008 Greyder Saat 0,01

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1103 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.2002 Kum-çakıl malzemesi m³ 1

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,6

TARİF: Poz No. 52.125.1101' deki gibidir.
ÖLÇÜ: Ölçü işlemi,idarenin izni şartıyle kamyonda yapılabilir.
NOT: Poz No. 52.125.1101' deki gibidir.

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam

Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (Tuvanen) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması

Analizin Adı:

Toplam

Analizin Adı:

2 - Kamyonda ölçülürse

El ile granülometrik kum - çakıl serilmesi

TARİF: Granülometrik kum veya çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi 
için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel 
giderler karşılığı dahil (yanlız kum çakılın taşıma bedeli hariç) el ile granülometrik kumçakıl serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki  boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesaplanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1104 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.2001 Kum-çakıl malzemesi m³ 1

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,6

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1105 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4052 Kırmataş m³ 1

Serme

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,6

1 m³ fiyatı

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam

% ….yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

El ile tuvanen kum - çakıl serilmesi

TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki şartlar ve esaslar dahilinde el ile tüvenan kum-çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.

TARİF: Kırmataşın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü 
işçilik malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil el i
kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.

Analizin Adı:

El ile kırmataş serilmesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1106 m³

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.2002 Kum - çakıl malzemesi m³ 1

52.900.1008 Greyder Saat 0,01

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1107 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.2001 Kum - çakıl malzemesi m³ 1

52.900.1008 Greyder Saat 0,01

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Sökülmesi ve kazılması için patlayıcı madde kullanılması gerekli

TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile granülometrik kum çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.

TARİF: Poz No.52.125.1104'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile tuvenan kum çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.

Makine ile tuvenan kum, çakıl serilmesi

Analizin Adı:

Makine ile granülometrik kum - çakıl serilmesi

42



Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1108 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4052 Kırmataş m³ 1

Serme

52.900.1008 Greyder Saat 0,01

Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1109 Mt.

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1009 Traktör - Buldozer Saat 0,002

52.900.1008 Greyder Saat 0,004

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam

% …. yüklenici karı ve genel giderler

1 Mt. fiyatı

Her türlü kazı, tesviye, tahkimat malzeme ve
zayiatı, yükleme, taşıma, boşaltma vs. el
emeği, araç, gereç ve makine karşılığı

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Hizmet yolu

TARİF: Poz No.52.125.1105'deki esaslar dahilinde yalnız makine ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.125.1103' deki gibidir.
NOT:   Poz No. 52.125.1105' deki gibidir.

TARİF: İnşaat bölgesinde mevcut bir yolun takviye ve tahkimi şeklinde hizmet yolları meydana getirmek maksadıyla her türlü toprak, 
tesviye, takviye ve tahkim  işlerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici 
karı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü malzeme taşımaları dahil hizmet yolu bir metretül fiyatı
ÖLÇÜ:  Tatbik projesi üzerinden mt. Cinsinden ölçülür.
NOT:  Sulama şebekelerinde; tersiyerler ile tahliye ve drenaj kanallarına paralel olarak tarla içinde greyder, dozer gibi makinelerle veya el 
ile yapılan hizmet yollarına bu poz uygulanır. Zemin Cinsi ve taşıma vasıtası ne olursa olsun hiçbir zaman bu yollar yeniden tesis edilen yol 
gibi düşünülmez.Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.

Makine ile kırmataş serilmesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.125.1110 Mt.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1008 Greyder Saat 0,008

 % .... yüklenici karı ve genel giderler

1 Mt. fiyatı

Analizin Adı:

Hizmet yolu bakımı

Yolun kullanılır halde tutulması için yapılan
her türlü tesviye, takviye ve bakım,
malzeme ve zayiatı yükleme, taşıma,
boşaltma vs. el emeği, araç, gereç karşılığı

TARİF: Hizmet yolunun, inşaatın devamı müddetince kullanılır halde tutulması için yapılacak her türlü tesviye, takviye ve bakım için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler ve her türlü taşımalar dahil 
hizmet yolu bakımı bir metretül fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1109' deki gibidir.
NOT:   Poz No. 52.125.1109' deki gibidir. Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.130.1001  m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,014

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,005

Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,3

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Küskülük ve Kayadan Başka Her Cins Zeminde Boru Hendeği Kazısı

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

TARİF: Her cins makine ile kaya ve küskülükten başka her cins zeminlerde, her derinlik ve genişlikte boru hendeği açılması için zemin 
kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dahilinde taşınarak depoya konulması, gerekli iksa ve taviyenin yapılması 
fazla hafriyatın yapılması ve tekrar eski haline getirilmesi, hendek tabanının seviye ve kotlarına uygun olarak reglajı; boru alt iç kotu 
altında silindir parçası formunda hafriyatın yapılması ve hendek tabanına boru döşenmesi için uygun hale getirilmesi, boru anbuatmanları 
için enine yuvalar açılması için gerekli her türlü işçilik, makine ve malzeme ile yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil bir 
metreküp küskülük ve kayadan başka her cins zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli. 
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesaplanır.
NOT: 
a- Borulu sulama şebekelerindeki boru hatlarında bu birim fiyat  uygulanır.
b- Kazı makinasının yapısından dolayı daha geniş kazı yapılması, zemin yapısı nedeniyle kazı kesidinde şev oluşması ve herhangi bir başka 
sebeple fazla kazı yapılması durumunda ölçüde değişiklik yapılmaz veya başka bir bedel ödenmez.
c- Bu birim fiyatın uygulandığı kazılarda randıman düşüklüğü zammı ve su zammı ödenmez.
ç- Platform teşkil edilen güzergahlarda, boru hendeği üzerinde kalan platform kazıları ilgili kazı pozundan ödenir.

B O R U    H A R F İ Y A T L A R I
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.130.1002  m³

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,019

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,006

Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Her cins küskülük Zeminde Boru Hendeği Kazısı

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,
depo veya dolguya konulması, kazının
serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların
doldurulması karşılığı

TARİF: Poz.52.130.1001'deki esaslar dahilinde her cins araç ve makine ile her cins küskülük zeminde boru hendeği açılması için bir 
metreküp küskülük zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli. 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.

Analizin Adı:

46



Poz No.: Ölçü Birimi

52.130.1003 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

 Malzeme:

Patlayıcı madde karşılığı

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,425

10.160.1003 Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı kg 0,213

 İşçilik:

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup 
patlatılması ve iş emniyeti karşılığı

52.900.1040 Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti Saat 0,011

10.100.1011 Lağımcı Saat 0,011

10.100.1063 Erbap düz işçi Saat 0,044

Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre 
mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, 
depo veya dolguya konulması, kazının 
serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun 
tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların 
doldurulması karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,031

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,01

Yatak tanzimi ve reglaj karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,75

Toplam

TARİF: Poz.52.130.1001'deki esaslar dahilinde her cins araç ve makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmayarak her cins
kayalık zeminde boru hendeği açılması için bir metreküp kayalık zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.130.1001'deki gibidir.

%...... yüklenici karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Her Cins Kayalık Zeminde Boru Hendeği Kazısı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.130.1101 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4002 Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması m³ 1

Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı

52.900.1014 Yükleyici Saat 0,006

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,2

Sulama karşılığı

52.900.4102 Motorlu tulumba ile su hazırlanması Ton 0,1

52.900.1023 Arazöz kamyon Saat 0,003

52.900.1024 Motorlu kompaktör Saat 0,128

Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,15

1 m³ fiyatı

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu 
Yapılması

TARİF:   Boru hendeğinde tuvenan kum-çakılla dolgusu yapılması maksadıyle proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde 
malzemenin ocaklardan veya derelerden temini veya çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, proje ve şartnamesinde 
belirtilen esaslar dahilinde serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile 
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere bir metreküp sıkıştırılmış dolgu fiyatı.
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp Cinsinden hesap edilen hacimdir.
NOT: 
1- Boru hacmi hesabında ambuatman hacmi dikkate alınmaz.
2- Bu birim fiyatın uygulandığı dolgularda itina zammı veya başka bir bedel ödenmez.
3- Sıkıştırılmış dolgu üst yüzeyi ile tabii zemin seviyesi arasında, onaylanmış projesine göre yapılacak sıkıştırılmamış dolgu için Poz No. 
52.120.5001 ve 52.120.5002 uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.130.1102 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4002
Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) 
hazırlanması

m³ 0,15

52.900.4052
Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 
70 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

m³ 0,85

Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı

52.900.1014 Yükleyici Saat 0,006

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,2

Sulama karşılığı

52.900.4102 Motorlu tulumba ile su hazırlanması Ton 0,1

52.900.1023 Arazöz kamyon Saat 0,003

52.900.1024 Motorlu kompaktör Saat 0,128

Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,15

Analizin Adı:

Boru Hendeğinde Kırmataşla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması

TARİF: Poz 52.130.1101'deki esaslar dahilinde kırmataşla sıkıştırılmış dolgu yapılması bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1101' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.130.1101' deki gibidir.

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1001 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1201
Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 
CEM I 42,5 N)

Ton 1

İstif ve muhafaza

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli (Torbalı 42,5 N)

1 Ton fiyatı

Analizin Adı:

Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)

B E T O N    İ Ş L E R İ

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

TARİF: Çimentonun fabrika veya depolarda satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, 
araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız taşıma bedeli hariç)  çimentonun bir ton fiyatı 
ÖLÇÜ: SarfediIen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarfedilen çimento miktarı tutanakla 
tespit edilecektir. Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı beton ve imalat hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento 
miktarını geçemez.
NOT: 
a-  Bu birim fiyat torbalı çimentolar içindir.
b- bir torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir. 
c- İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar, tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecektir.
ç- Yukarıdaki hususlar çimento bedelinin yapılan inşaat veya  imalatın birim fiyatına dahil olmayan işlerde uygulanır.
d-Bu fiyat imalat fiyatına çimento bedeli dahil olmayan imalatlarda kullanılan çimento için tatbik edilir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1002 Ton

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1202
Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 
CEM I 42,5 N )

Ton 1

İstif ve muhafaza

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

NOT: Bu fiyat imalat fiyatına çimento bedeli dahil olmayan imalatlarda kullanılan çimento için tatbik edilir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 Ton fiyatı

Analizin Adı:

Her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli (Dökme 42,5 N)

Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N )
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1101 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4004 Kum ( Zayiatiyle) m³ 0,5

52.900.4004 Çakıl ( Zayiatiyle) m³ 0,68

52.900.4102 Su m³ 0,13

İşçilik:

Yapılması karşılığı

52.900.1034
Oto.beton santralı ( 1000 litre,50 m³/saat) 1 
saatlik ücreti

Saat 0,02

10.100.1055 Operatör makinist Saat 0,48

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 0,48

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 7

Beton pompası ile basılması, yerine 
konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve 
sulanması karşılığı 

52.900.1039
Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti 
(420 HP)

Saat 0,01

52.900.1016 Vibratör Saat 0,04

52.900.4102 Su m³ 0,4

10.100.1015 Beton ustası Saat 0,50

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:

10.100.1060 Formen Saat 0,25

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,25

Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve çakılla istenilen dozda dökülen 
beton 

TARİF: Her türlü inşaat veya imalatta kullanılmak üzere miktarları granülometrik analiz ve laboratuvar deneylerine göre bulunacak
nisbetler dahiIinde kum – çakıl ile gerekli su ve çimentonun beton santralinde karıştırılarak beton imali, her derinlik veya yüksekliğe beton
pompasıyla basılarak yerine konması, vibratör ve diğer sıkıştırıcı gereçlerle sıkıştırılması, satıhların düzgün hale getirilmesi, priz
müddetince sulanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, icabında beton mukavemetini kontrol için beton
eprüvetlerinin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleriyle
yüklemeler (kum-çakıl hariç) yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar (kum-çakıl hariç) yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil,
(yalnız kum, çakıl ve çimentonun taşınması ile çimento bedeli hariç) olmak üzere idarece istenilen dozda kum ve çakıl ile yapılan bir
metreküp beton fiyatı 
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1102 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4004 Kum (Zayiatiyle) m³ 0,50

52.900.4052 Kırmataş (Zayiatiyle) m³ 0,68

52.900.4102 Su m³ 0,13

İşçilik:

Yapılması karşılığı

52.900.1034
Oto.beton santralı ( 1000 litre,50 m³/saat) 1 
saatlik ücreti

Saat 0,02

10.100.1055 Operatör makinist Saat 0,48

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 0,48

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 7,00

Beton pompası ile basılması, yerine 
konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve 
sulanması karşılığı 

Saat

52.900.1039
Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti 
(420 HP)

0,01

52.900.1016 Vibratör Saat 0,04

52.900.4102 Su m³ 0,4

10.100.1015 Beton ustası Saat 0,50

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Numune alınması ve laboratuvar
deneyleri:

10.100.1060 Formen Saat 0,25

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,25

TARİF: Poz No. 52.140.1101' deki esaslar dahilinde kum ve kırmataş ile yapılan betonun metreküp beton fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101’ deki gibidir.

Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen dozda dökülen 
beton 

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1103 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4004 Kum (Zayiatiyle) m³ 0,5

52.900.4004 Çakıl (Zayiatiyle) m³ 0,71

52.900.4102 Su m³ 0,155

İşçilik:

Yapılması karşılığı

52.900.1034
Oto.beton santralı ( 1000 litre,50 m³/saat) 1 
saatlik ücreti

Saat 0,02

10.100.1055 Operatör makinist Saat 0,6

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 0,6

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 8,75

Beton pompası ile basılması, yerine 
konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve 
sulanması karşılığı 

52.900.1039
Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti 
(420 HP)

Saat 0,01

52.900.1016 Vibratör Saat 0,05

52.900.4102 Su m³ 0,5

10.100.1015 Beton ustası Saat 0,9375

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:

10.100.1060 Formen Saat 0,3125

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,3125

TARİF: Her türlü inşaat veya imalatta kullanılmak üzere miktarları granülometrik analiz ve laboratuvar deneylerine göre bulunacak
nisbetler dahilinde kum, çakıl ile gerekli su ve çimentonun beton santralinde karıştırılarak betonarme betonunun imali ve her derinlik veya
yüksekliğe beton pompasıyla basılarak yerine konması, vibratör ve diğer sıkıştırıcı gereçlerle sıkıştırılması,satıhların düzgün hale
getirilmesi, priz müddetince sulanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, icabında beton mukavemetini kontrol için
beton eprüvetlerinin alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı, yüklemeler (kum-çakıl hariç) yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar (kum-çakıl hariç) dahil,
(yalnız kum, çakıl ve çimentonun taşınması ile çimento bedeli hariç) olmak üzere idarece istenilen dozda kum ve çakıl ile yapılan bir
metreküp betonarme betonu fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101' deki gibidir.

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve çakılla istenilen basınç dayanımında
dökülen betonarme betonu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1104 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4004 Kum (Zayiatiyle) m³ 0,5

52.900.4052 Kırmataş (Zayiatiyle) m³ 0,71

52.900.4102 Su m³ 0,155

İşçilik:

Yapılması karşılığı

52.900.1034
Oto.beton santralı ( 1000 litre,50 m³/saat) 1 
saatlik ücreti

Saat 0,02

10.100.1055 Operatör makinist Saat 0,6

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 0,6

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 8,75

Beton pompası ile basılması, yerine 
konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve 
sulanması karşılığı 

52.900.1039
Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti 
(420 HP)

Saat 0,01

52.900.1016 Vibratör Saat 0,05

52.900.4102 Su m³ 0,5

10.100.1015 Beton ustası Saat 0,9375

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

Numune alınması ve laboratuvar 
deneyleri:

10.100.1060 Formen Saat 0,3125

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,3125

TARİF: Poz No. 52.140.1104' deki esaslar dahilinde kum ve kırmataş ile yapılan bir metreküp betonarme betonu fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101' deki gibidir.

Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen basınç 
dayanımında dökülen betonarme betonu

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1201 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1015 Beton ustası Saat 0,15

10.100.1069 Beton ustası yardımcısı Saat 0,15

Sıcaktan muhafaza ( Su ve Sulama) karşılığı

52.900.4102 Su m³ 0,15

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,15

1 m² fiyatı

Tesviye, döküm, soğuk ve dış tesirlerden
muhafaza itina, kaplama betonunun
özelliğin- den dolayı malzeme zayiatları
karşılığı:

Analizin Adı:

Kanal kaplama betonu; tesviye, döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile 
yapılırsa)

15 cm. ve 15 cm. den daha az kalınlıktaki kanal kaplama betonlarına uygulanır.

Toplam

TARİF: Poz No. 52.140.1101, 52.140.1102, 52.140.1103, 52.140.1104 şartlarında imal edilen ve doğrudan doğruya zemin üzerinde
dökülen ve sıcaktan muhafazası su ile yedi gün müddetle sulanarak temin edilen kanal kaplama betonunun yerine konmasında,
tesviyesinde, soğuktan sıcaktan ve dış tesirlerden korunmasında gerekli itinanın gösterilmesi, sıcaktan muhafazası için suyun temini
taşınması ve betonun sulanması, kanal kaplama betonunun özelliği dolayısıyla meydana gelen her türlü malzeme zayiatları ve taşımalar iç
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı, yükleme yatay ve
düşey taşıma, boşaltma dahil kanal kaplama betonu, Tesviye döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa) bir
metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Kanalın su ile temas edecek taraftaki taban ve şevlerdeki betonun görünen yüzleri hesap edilir. 
NOT: 
1-  Bu birim fiyat 15 cm ve 15 cm den daha az kalınlıkta kanal kaplama betonlarına uygulanır.
2-  Metre tüldeki beton alanı 3 m² ve daha az olduğu takdirde bu bedel %50 arttırılır.

%.... yüklenici karı ve genel giderler
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1202 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.140.1103  B. Betonu (Kar ve genel giderli) m³ 0,2

%20 si

Analizin Adı:

TARİF: Debi miktarı ne olursa olsun sifon merkezindeki su statik basıncı 5 metreden fazla (5 metre hariç) olan ve yerinde dökülen
betonarme sifon veya sifon kısımlarında, betonların yüksek evsaf ve geçirimsizliğini temin etmek maksadı ile beton karışımına DSİ
Araştırma Dairesi Laboratuvarınca geçirimsizliği temin ettiği ve betona zarar vermediği tespit edilen maddelerin laboratuvarın verdiği
miktarda katılması, betonda kullanılan agreganın (kum, çakıl, kırmataş) evsafının ve temizliğinin devamlı olarak kontrolu, her beton
karışımında slamp deneyi yapılması, slampı şartnamesine uymayan karışımın iş yerinden uzaklaştırılması, betonun yerine taşınması ve
konulmasında gerekli tedbirlerin alınarak betonun ayrışmasının önlenmesi, bir ano betonunun aralıksız olarak dökülerek tamamlanması ve
herhangi bir kesikliliğe meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınması, yeter sayıda yedek betoniyer, vibratör, işçi, çimento, agrega vs.
bulundurulması, derzlerdeki sızdırmazlık tertibatının yerleştirilmesinde ve betonarme demirlerinin konulmasında ve inşaat esnasında
yerinde kaymaması için gerekli itinanın gösterilmesi, tedbirlerinin alınması, betonun istenilen mukavemet ve geçirimsizlikte olduğunun
tespiti için fazla miktarda beton eprüvetlerinin alınması, beton deneylerinin yapılması, sifon betonunun soğuk ve sıcaktan muhafazası için
her türlü ilave tedbirin alınması, sifon inşaatını müteakip sifondan su geçirilerek sızdırmaz olduğunun tespiti, nemlenen ve su sızdıran
anoların yıkılarak uzaklaştırılması ve yerlerine yenilerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç
giderleri ile yüklemeler yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici karı ve genel giderler dahil bir metreküp betonarme sifon
betonarme betonu itina zammı 
ÖLÇÜ: Sifon merkezindeki su statik basıncı 5 metreden (5 metre hariç) fazla olan sifon veya sifon kısımlardaki betonarme betonu miktarı
projesinden metreküp Cinsinden hesaplanır. 
NOT: 
1 - Su basıncı: Sifon girişindeki azami su seviyesi kotu ile sifon merkezi kotu (ait olduğu anodaki) arasındaki metre Cinsinden farktır.
2 - Sifonun su geçirmezliği temin edilmeden bu birim fiyat ödenmez.
3 - Beton büz ve prefabrik beton veya betonarme borulardan meydana getirilen sifonlar için bu birim fiyat uygulanmaz.
4 - Kanalet güzergahları üzerindeki sifon inşaatlarına bu birim fiyat uygulanmaz.
5 - Sifon yastık betonları için bu zam ödenmez.

Geçirimsizliği sağlayan maddelerin temini
ve beton karışımına katılması; munzam
işçilik, malzeme, makine, laboratuvar
deneyleri; nemlenen ve su sızdıran anoların
yıkılarak, yenisinin inşaası; sızdırmazlık
deneyleri vs. karşılığı.

1 m³ fiyatı

Yerinde dökülen betonarme sifon betonarme betonu zammı

Sifon merkezindeki su statik tazyiki 5 metreden fazla olan sifon veya sifon kısımlarında uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1211 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

52.900.1033 Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1212 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

52.900.1033 Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,082

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Kanal Taban Genişliği b=0,40-1,00m.(1,00m. Dahil) Olan Kanallarda

Kanal Taban Genişliği b=1,01-4,00m.(4,00m. Dahil) Olan Kanallarda

TARİF: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.

TARİF: Kayar kalıplı, kanal beton kaplama makinesi ile kaplama betonu yapılacak beton altı hazırlanmış kanalların şev ve tabanlarının,
kayar kalıplı kanal beton kaplama makinesinin kalıp ve alt formuna uygun şekilde yüzeyin trimer ile düzgün hale getirilmesi, tanzim
edilmesi ve sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak sathın ıslatılması, kayar kalıplı kanal kaplama makinesinin bünyesinde
bulunan ve hidrolik sistem içerisinde vibrasyonlu kalıp ekipmanı ile betonun vibre edilmesi ve değişik modüllerdeki kalıplarla derzlerin
teşkili, derz kesme işleminden sonra varsa beton çapaklarının elle düzeltilmesi, bu işlemler esnasında kullanılan araç, gereç ve her türlü
yardımcı malzeme ve makine bedelleri ile iş yerinde her türlü yatay, düşey taşımalar, boşaltmalar, yüklenici karı ve genel giderler dahil
olmak üzere kayar kalıplı kanal beton kaplama makine ile her kalınlık ve kesitte dökülen bir metreküp kanal kaplama betonunun tesviye,
döküm ve derz teşkili itina zammı 
ÖLÇÜ:
1- Beton veya betonarme betonu bedeli ayrıca ödenir.
2- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda beton altı hazırlanması ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
3- Bu fiyatın uygulandığı kanallarda kaplama betonuna ait kalıp bedeli ödenmez.

Analizin Adı:

Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı

Analizin Adı:

Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

58



Poz No.: Ölçü Birimi

52.140.1213 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

52.900.1033 Beton kaplama makinesinin 1 saatlik ücreti Saat 0,072

Toplam

Kanal Taban Genişliği b=4,01-10,00m. ve üzerinde olan Kanallarda

TARİF: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.
ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1212' deki esaslar gibidir.

Kaplama makinesi ile dökülen kanal kaplama betonu tesviye, döküm ve derz teşkili itina zammı

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1001 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzlerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam A =

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
tertibatı karşılığı 0,03 A =

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

TARİF: Ocak taşı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek, kuru duvarın yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat,
makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile kuru
duvar inşaatı bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT: Cephe zammı bu fiyata dahildir.

Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı

Temel ve elevasyonda

T A Ş    İ Ş L E R İ
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1002 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzlerin
 düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  = A

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
düzeni karşılığı 0,03 A =

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Temel ve elevasyonda

TARİF: Poz No. 52.150.1001' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.   
NOT: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.

Analizin Adı:

Kazı taşı ile kuru duvar inşaatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1003 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 1,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzlerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  = A

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
düzeni karşılığı 0,03 A =

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Toplama taş ile kuru duvar inşaatı

Temel ve elevasyonda

TARİF: Poz No. 52.150.1001' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1001' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1011 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1,2

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,33

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,5

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  = A

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
tertibatı karşılığı: 0,03. A=

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat

TARİF: Temelde ve elevasyonda muhtelif kalınlıkta ve projenin icabettirdiği şekilde ocak taşı ile idarece istenilen dozda çimento harcı
kullanılarak kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina,
araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, (yalnız taş agrega çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç)
olmak üzere ocak taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Her biri 0,25 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
NOT:
a- Cephe zammı bu fiyata dahildir.
b- İdarece duvar yüzlerine derz yapılması istenilirse; derz yapılması bedeli ilgili birim fiyatlardan  ödenir.
  

Temel ve elevasyonda
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1012 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1,2

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,33

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,5

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  = A

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
düzeni karşılığı: 0,03.A=

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1011' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.

İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak kazı taşı ile kargir inşaat

Temel ve elevasyonda

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1013 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 1,2

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,33

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,5

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  = A

Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme 
düzeni karşılığı: 0,03A=

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1011 deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1011' deki gibidir.

Analizin Adı:

İdarece istenilen dozlu çimento harcı kullanılarak toplama taş ile kargir inşaat

Temel ve elevasyonda
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1021 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
 düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Analizin Adı:

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu
yapılması, üst tabakasının düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma
için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız
taşın taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ:
1- Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
2- Proje üzerinden ölçü yapılamıyorsa; inşaata başlamadan önce idarenin izni şartıyla; kamyonda veya figürede ölçülmek suretiyle ödeme
yapılabilir. 
a) Kamyonda ölçü: Tartı esasına göre yapılır. Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1.800 ton/m³ alınarak metreküpe çevrilir. Tartı istasyonu
dolayısıyle taşıma mesafesinde uzatma yapılmaz. Tartı masrafları yükleniciye aittir.
b) Figürede ölçme yapılması halinde figüre ebadı idarece tespit edilir. Figürede ölçü yapılması halinde taşıma mesafesiocak, ile kullanılma
yeri olarak nazari itibara alınır hiçbir surette bölünmez.
NOT: 40 cm den daha az kalınlıkta taşla dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst
tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş, dolgu hacminden
çıkarılır.

Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1022 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, figüre karşılığı 

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,11

II - Figürede ölçü yapılması halinde

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1021 deki esaslar gibidir.
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1031 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı 
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde  (m³)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir.

Analizin Adı:

Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1032 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
 düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, figüre karşılığı 

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,11

TARİF: Poz No. 52.150.1022' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı 
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde  (m³)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1021' ' deki gibidir.
 İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

II - Figürede ölçü yapılması halinde

Analizin Adı:

Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1041 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
 düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

TARİF:  Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu, bir metreküp fiyatı
 I-Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Toplama taşı ile 1 m³ istifsiz taş dolgu fiyatı

I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde

Toplam  

Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1042 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,02

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, figüre karşılığı 

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,11

TARİF:  Poz No. 52.150.1021' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu, bir metreküp fiyatı
 I-Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir. İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Toplama taşı ile istifsiz taş dolgu

II - Figürede ölçü yapılması halinde

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1051 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,125

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el ile yerine konmak suretiyle istifli taş dolgu yapılması,
üst tabakasının oIdukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi,ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için
yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş
taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.  
NOT: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.

Ocak taşı ile istifli taş dolgu

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1052 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,125

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

TARİF: Poz No. 52.150.1051'deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifli taş dolgu bir metreküp fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1051' deki gibidir.  
NOT: Poz No: 52.150.1021' deki gibidir

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Kazı taşı ile istifli taş dolgu

73



Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1053 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzeltilmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,125

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

TARİF: Poz No. 52.150.1051' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan istifli taş dolgu bir metreküp fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1051''deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1021 'deki gibidir.

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Toplama taşı ile istifli taş dolgu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1061 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4060 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde yalnız atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz tahkimat yapılması,
üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş
taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı iIe yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı
I  -Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II –Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.

I - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde

Analizin Adı:

Ocak taşı ile istifsiz tahkimat
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1062 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4060 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
 düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,15

Toplam  

II - Figürede ölçü yapılması halinde

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Ocak taşı ile istifsiz tahkimat

TARİF:  Poz No. 52.150.1061' deki esaslar gibidir.
 I-Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II-Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.  İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1071 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4061 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
 düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: Poz no. 52.150.1061' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı 
I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde 
II- Figürede ölçü yapılması halinde
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.

Analizin Adı:

1 - Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde

Kazı taşı ile istifsiz tahkimat
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1072 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4061 Taş m³ 1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 0,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,15

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

2 - Figürede ölçü yapılması halinde

Analizin Adı:

Kazı taşı ile istifsiz tahkimat

TARİF:  Poz No. 52.150.1071' deki esaslar gibidir.
 I- Projedeki boyutlar veya kamyonda ölçü yapılması halinde (m³)
II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021' deki gibidir.  İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1081 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4060 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,07

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Ocak taşı ile istifli tahkimat

TARİF: En az 150 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el veya vinç iIe yerine konmak suretiyle istifli tahkimat
yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili ocakta ve inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey
taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler
karşılığı dahil yalnız taş taşınması hariç olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifli tahkimat bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1082 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4061 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

Araç karşılığı

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,07

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,1

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Kazı taşı ile istifli tahkimat

TARİF: Poz No. 52.150.1081' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan istifsiz tahkimat bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1081' deki gibidir.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1091 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile görünen yüzeyleri düzenleyerek 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, ocakta ve inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere 20 cm kalınlıkta ocak taşı ile yapılan kuru pere bir
metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
a)  Cephe zammı bu birim fiyata dahildir.
b) 40 cm den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst tabakası
20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.
c) Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar % 15 nisbetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 oranını
geçmez.
ç) Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dahil
bulunduğundan bu kısımlar ölçüye dahil edilmeyecektir.

Analizin Adı:

20 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1092 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF:  Poz No. 52.150.1091'deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Analizin Adı:

20 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1093 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 0,25

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,03

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

20 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1094 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,3

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,035

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

25 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde ocak taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1095 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,3

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,20

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,035

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Analizin Adı:

25 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1096 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4059 Taş m³ 0,3

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,035

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Analizin Adı:

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 25 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

25 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1097 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,35

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

%.... yüklenici karı ve genel giderler

30 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Analizin Adı:

Toplam  

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1098 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,35

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

30 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde kazı taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Analizin Adı:

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1099 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,35

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Analizin Adı:

30 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Poz No. 52.150.1091' deki esaslar dahilinde toplama taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Toplam  
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1100 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,5

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,05

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

40 cm. kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere

TARİF: Ocak taşı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek bir sıra halinde (bir taş) ve 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması ocakta ve inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir
metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.   
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1101 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,5

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,05

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

Analizin Adı:

40 cm. kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere

TARİF: Poz No. 52.150.1100' daki esaslar dahilinde kazı taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1102 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,5

İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,05

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

40 cm. kalınlıkta toplama taşı ile kuru pere

TARİF: Poz No. 52.150.1100' daki esaslar dahilinde toplama taşı ile yapılan 40 cm kalınlıkta kuru pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1111 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,25

İşçilik:

52.900.4402
Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

m³ 0,06

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam  

Analizin Adı:

20 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek 20 cm
kalınlıkta harçlı pere yapılması ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme
ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile
çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozlu çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrakare
fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091' deki gibidir.
NOT:
1 -  Derz yapıldığı takdirde ayrıca ilgili pozdan ödenir. 
2 -  Diğer notlar Poz No. 52.150.1091' deki gibidir. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1112 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,25

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,06

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı
pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

20 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Toplam  

94



Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1113 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,25

İşçilik:

52.900.4402 Harç (çimento hariç) m³ 0,06

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,2

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta
harçlı pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam  

Analizin Adı:

20 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1114 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,3

İşçilik:

52.900.4402
Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen 
yüzeylerin düzenlenmesi

m³ 0,08

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,045

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı
pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

Analizin Adı:

25 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1115 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,3

İşçilik:

52.900.4402
Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen 
yüzeylerin düzenlenmesi

m³ 0,08

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,045

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı
pere bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

25 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Toplam  
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1116 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,3

İşçilik:

52.900.4402
Harç (Çimento hariç) Yapılması ve görünen 
yüzeylerin düzenlenmesi

m³ 0,08

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,045

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam  

Analizin Adı:

25 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 25 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan
harçlı pere bir metrekare fiyatı  
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.   
NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1117 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,35

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,1

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,8

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,05

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Analizin Adı:

30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Toplam  

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı
pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
 NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.

99



Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1118 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,35

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,1

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,8

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

1 m² fiyatı

30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam  

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan harçlı
pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
 NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1119 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,35

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,1

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 1,8

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,05

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,015

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

30 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1111' deki esaslar dahilinde 30 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile yapılan
harçlı pere bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
 NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1120 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 0,5

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,12

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,06

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

40 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

TARİF: Ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek bir sıra halinde (bir taş) ve 40cm kalınlıkta
harçlı pere yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat,
makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşıIığı dahil, (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile çimento bedeli
hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı 
 ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.  
 NOT: Poz No. 52.150.1111' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1121 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,5

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,12

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,06

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

Analizin Adı:

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

40 cm kalınlıkta kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

TARİF: Poz No.52.150.1120' deki esaslar dahilinde kazı taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı
pere bir metrekare fiyatı (ilişik listededir.) 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1122 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 0,5

İşçilik:

52.900.4402 Harç (Çimento hariç) m³ 0,12

Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,5

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Saat 2,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,06

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,02

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

TARİF: Poz No.52.150.1120' deki esaslar dahilinde toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan
harçlı pere bir metrekare fiyatı (ilişik listededir.) 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.150.1120' deki gibidir.

40 cm kalınlıkta toplama taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1131 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4051 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Taban düzenlenmesi, döşeme ve 
tokmaklama

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Ocak taşı ile blokaj

TARİF: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, üzerine ocak taşı ile istenilen eğim ve boyutlarda (projesine göre) blokaj yapılması,
tokmaklanması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaItma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat,
makine, araç ve gereç giderIeri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile
yapılan blokaj bir metreküp fiyatı  
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1132 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Taban düzenlenmesi, döşeme ve 
tokmaklama

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

1 m³ fiyatı

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Kazı taşı ile blokaj

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.150.1131' daki esaslar dahilinde kazı taşı iIe yapılan blokaj bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1131' daki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.150.1133 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4058 Taş m³ 1,1

İşçilik:

Taban düzenlenmesi, döşeme ve 
tokmaklama

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Toplama taşı ile blokaj

TARİF: Poz No. 52.150.1131' daki esaslar dahilinde toplama taşı iIe yapılan blokaj bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.150.1131' daki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.160.1001 m²

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme :

52.900.4403 Harç m³ 0,010

52.900.4101 El ile 1 m³ su hazırlanması m³ 0,010

İşçilik :

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,35

10.100.1013 Duvarcı ustası Sa. 0,20

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Sa. 0,15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı 

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,10

Toplam

% … Yüklenici karı ve genel giderler %25

1 m² fiyatı

TAŞ DUVAR YÜZLERİNE DERZ YAPILMASI VE ŞAP İŞLERİ

Analizin Adı:

Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması

TARİF: Moloz duvar yüzeylerindetaş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi,yıkanması ve 450 kg çimento dozlu
harçla taş yüzeylerine taşmaksızın düzgün, oluklu derz yapılması, duvar yüzeylerin harç bulaşığından temizlenmesi için lüzumlu her türlü
işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç, çalışma sehpaları giderleriyle,yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler
karşılığı dahil (yalnız çimento ve agrega taşınması ile çimento bedeli hariç) moloz taş duvar yüzlerine gömme oluklu derz yapılması birim
metrekare fiyatı
ÖLÇÜ  : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.160.1002 m²

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme :

52.900.4403 Harç m³ 0,010

52.900.4101 El ile 1 m³ su hazırlanması m³ 0,010

İşçilik :

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,40

10.100.1013 Duvarcı ustası Sa. 0,20

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Sa. 0,20

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı 

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,10

Toplam

% … Yüklenici karı ve genel giderler %25

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması

TARİF: Moloz duvar yüzeylerindetaş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi,yıkanması ve 450 kg çimento dozlu
harçla taş yüzeylerine taşmaksızın derz yapılması duvar yüzeyinin harç bulaşığından temizlenmesiiçin gerekli her türlü işçilik, malzeme ve
zayiat, makina, çalışma sehpaları, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil
(yalnız çimento bedeli ile çimento ve agrega taşınması hariç) moloz taş duvar yüzlerine gömme derz yapılması birim m2 metrekare fiyatı
ÖLÇÜ  : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.160.1003 m²

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme :

52.900.4403 Harç m³ 0,015

52.900.4101 El ile 1 m³ su hazırlanması m³ 0,010

İşçilik :

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,20

10.100.1013 Duvarcı ustası Sa. 0,25

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı Sa. 0,25

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı 

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,10

Toplam

% … Yüklenici karı ve genel giderler %25

1 m² fiyatı

TARİF: Moloz duvar yüzeylerine taş aralarındaki harcın temizlenmesi,yıkanması, 450 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın
kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerininharç bulaşığının temizlenmesiiçin gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina çalışma
sehpaları, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento bedeli ile
çimento ve agrega taşınması hariç) moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması beher metrekare fiyat
ÖLÇÜ  : Derz yapılan duvar yüzeyleri ölçülür.

Analizin Adı:

Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.160.1004 m²

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme :

52.900.4402 Harç m³ 0,035

52.900.4101 El ile 1 m³ su hazırlanması m³ 0,010

İşçilik :

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,30

10.100.1012 Sıvacı Sa. 0,30

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı 

10.100.1062 Düz işçi Sa. 0,25

Toplam

% … Yüklenici karı ve genel giderler %25

1 m² tesviye tabakası fiyatı

Analizin Adı:

Tesviye tabakası

TARİF: Tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi,yıkanması idarece istenilen dozlu tesviye harcının hazırlanması, 3 cm kalınlığında
mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleriyle,
yükleme, taşıma boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız çimento bedeli ile, çimento ve agrega taşınması hariç)
tesviye tabakası birim metrekare fiyatı.
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre tesviye tabakası yapılan yüzeyler hesaplanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.160.1005 m²

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme :

10.130.1201 Çimento Kg.

52.900.4101 El ile 1 m³ su hazırlanması m³

İşçilik :

10.100.1012 Sıvacı ustası Sa.

10.100.1062 Düz işçi Sa.

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı 

10.100.1062 Düz işçi Sa.

Toplam

% … Yüklenici karı ve genel giderler

1 m²  fiyatı

TARİF: Şartnamesine göre yapılmış beton, betonarme veya tesviye tabakası henüz prizini tamamlamadan önce üzerine metrekareye 2,500
kg çimento ile su serpilerek mala perdahlı şap yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri
ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil mala perdahlı şap birim metrekare fiyatı.
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre metrekare cinsinden hesaplanır.

Analizin Adı:

Mala perdahlı şap
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1001 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yıkılması:

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,014

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Y I K M A   V E   S Ö K M E  İ Ş L E R İ

Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması

Analizin Adı:

TARİF: Harçsız kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde istifi, istif ve
inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve
genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaat yıkılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Röleve boyutlarıyla ataşman defterine işlenen yıkılan yapının m³ olarak hacmi
NOT:
1- Herhangi bir yapı ve tesise zarar verilmemesiveya 3. şahıslar ve işçiler arasında herhangi bir kazaya meydan verilmemesiiçin 3. şahıslar
ve işçiler daha evvelden uyarılacak ve gerekli her türlü emniyet tertibatı alınacak ve yürürlükteki ilgili nizamlara uyulacaktır. Yerel izinler
alınacaktır.
2- Yıkılan bina veya tesisin etrafına muhafaza perdeleri yapılacak; icabında iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. 
3- İdarenin talimatıyla belirlenen; işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat
gösterilecek ve muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir zabıt ile miktarı tespit edilecektir.
4- Sökme ve yıkmalardan çıkan hurda niteliğindeki malzeme, muntazam bir şekilde İdarenin gösterdiği yere istiflenecek ve karşılıklı bir
zabıt ile miktarı tespit edilecektir. 
5- Kazıdan çıkan her türlü malzeme İdare malı sayılacaktır.
6- Yıkma ve sökme esnasında gidiş geliş sekteye uğratılmayacak, yol veya kaldırım başlarına o kısmın geçit verip vermediğini gösteren
işaret ve gerekliunda bekçi konacak, şehir içi ve dışında bu kısımlara geceleri ışıklı işaretler konacaktır.
7- İdareye, diğer kurumlara veya 3. şahıslara ait, alt veya üst yapılara verilen her türlü zarar ve ziyanlar, aynı malzeme kullanımıyla gerekli
inşa ve onarım yapılarak eski haline getirilecek veya zarar ve ziyan bedeli karşılığı tazmin edilecektir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1002 m³

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yıkılması:

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,035

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1003 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yıkılması:

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,07

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

TARİF: Kireç veya melez harçlı kargir inşaatın patlayıcı madde kulIanılmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği 
yerde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri 
ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması bir 
metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. Her biri 0,25 m³' ten küçük olan boşluklar düşülmez sıva varsa ölçüye dahil edilir.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

Analizin Adı:

Patlayıcı madde kullanmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması

Analizin Adı:

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanmadan yıkılması

TARİF: Poz No. 52.165.1002'deki esaslar dahilinde patlayıcı madde kulIanmadan çimento harçlı ve horasan inşaatın
 yıkılması bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1004 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

İşe yarar taş veya tuğlanın ayrılması, 
harçtan vs. den temizlenmesi ve istifi

10.100.1062 Düz işçi Saat 3

Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1005 m³

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yıkılması:

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,18

İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve 
düşey taşıma için her nevi makine karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması

TARİF: Her türlü yıkımdan çıkan taş veya tuğlanın işe yarayanlarının ayrılması, temizlenmesi,inşaat sahasında idarenin göstereceğiyerde
istifi, kullanma durumuna göre malzemenin müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi, molozların inşaat sahasında
idarenin göstereceği yerde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için Iüzumlu her türlü işçilik, makine,
araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, her türlü yıkımdan çıkan taş veya tuğlanın ayrılması bir metreküp
fiyatı  
ÖLÇÜ: Yıkımdan çıkan temizlenip ayrılan ve istif edilen taş ve tuğlanın ayrı ayrı hacmi hesaplanır.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

TARİF: Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz inşaatın yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yere ve
istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç
giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması bir
metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

Analizin Adı:

Patlayıcı madde kullanmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1006 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi 
ve istifi

10.100.1062 Düz işçi kg 0,05

1 Kg fiyatı

Toplam  

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

TARİF: Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması temizlenmesi, inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve
şekilde çap ve ebatlarına göre istifi, kullanma durumuna göre malzemenin müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi
molozların inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil, demirli beton inşaat
yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması bir kg fiyatı 
ÖLÇÜ: Yıkıntıdan çıkan temizlenen ve istif edilen demirler kg olarak tartılır.

Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1007 m³

 Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

Malzeme:

10.160.1001 Jel Dinamit kg 0,08

10.160.1005 Kapsül Ad. 0,5

10.160.1004 Fitil Mt. 0,5

İşçilik:

El veya makine karşılığı

10.100.1011 Lağımcı Saat 1

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,04

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam

%...... yüklenici karı ve genel giderler

 1 m³ fiyatı

TARİF: Her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı
maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceğiyerde ve
istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı,
makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil patlayıcı madde kullanılarak kargir veya horasan inşaatın
yıkılması bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002' deki gibidir. 
NOT: 
1- Yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması, temizlenmesi, istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1004' den ayrıca ödenir.
2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.

Analizin Adı:

Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın yıkılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1008 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 
toplamı

Malzeme:

10.160.1001 Jel Dinamit kg 0,1

10.160.1005 Kapsül Ad. 1

10.160.1004 Fitil Mt. 1

İşçilik:

El veya makine karşılığı

10.100.1011 Lağımcı Saat 1,5

52.900.1004
Ekskavatör (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 
m³) 1 saatlik ücreti

Saat 0,07

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı

52.900.1012
Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m³) 
1 saatlik ücreti

Saat 0,08

Toplam

%...... yüklenici karı ve genel giderler

 1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

TARİF: Demirli veya demirsiz beton inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lağım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle
doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği
şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine,
araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil patlayıcı madde kullanılarak demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması
bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 
NOT: 
1- Yıkıntıdan çıkan demirlerin temizlenmesi çaplarına göre ayrılması ve istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1006' dan ayrıca
ödenir.
2- Diğer notlar: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir.

Patlayıcı madde kullanılarak, demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1009 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Sökülmesi, ayrılması ve istifi

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma 

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1010 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Sökülmesi,  kenara atılması 

10.100.1062 Düz işçi Saat 3

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma 

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,5

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

Kırmataş (Makadam) şose ve asfalt sökülmesi

Parke taşı, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi

TARİF: Parke, beton plak, adi kaldırım veya blokaj sökülmesi, taşların, plakların ayrılması, inşaat sahasında idarenin
 göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli
 her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil parke taşı, beton plak,
 adi kaldırım veya blokaj sökülmesi bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Sökülen taş veya plakalar alanı ölçülerek hesaplanır.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

TARİF: Kırmataş (Makadam) şose veya asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin inşaat sahasında idarece gösterilen yerde ve istediği şekilde
istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil kırmataş (makadam) şose veya asfalt sökülmesi bir metreküp fiyatı  
ÖLÇÜ: Sökülen yerin hacmi ölçülerek hesaplanır.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1011 Mt.

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Sökülmesi,  istifi

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,25

Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1012 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
Sıva sökülmesi,  molozların bir yere 
toplanması

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma 

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

Analizin Adı:

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 mt fiyatı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Bordür sökülmesi

Analizin Adı:

Her türlü iç sıva sökülmesi

TARİF: Bordürlerin sökülmesi inşaat sahasında idarenin göstereceğiyerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay
ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil
bordür sökülmesi bir metretül fiyatı 
ÖLÇÜ: Sökülen bordürler metretül olarak ölçülür.
NOT: Poz No. 52.165.1001' deki gibidir. 

TARİF: Her türlü iç sıvanın sökülmesi enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceğiyerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki
yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler
karşılığı dahil, her türlü iç sıva sökülmesi bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Sökülen iç sıva yerinde ölçülür.
NOT: 
a -  Sökülen yere iç sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. Sökülen yere yeniden sıva yapılması halinde iskele bedeli ödenmez.
b -  Yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1013 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Sıva sökülmesi,  molozların bir yere 
toplanması

10.100.1062 Düz işçi Saat 1

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma 

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.165.1014 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Çatının sökülmesi, muhtelif malzemenin 
ayrılması, ayrı ayrı istifi

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,75

10.100.1017 Dülger Saat 0,5

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma 

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Her türlü dış sıva sökülmesi

TARİF: Kiremitlerin ziyan edilmeden toplanıp aşağıya indirilmesi, ahşap kısımların kırılmadan sökülmesi, çivilerin çıkarılması, çıkan her
türlü malzemenin inşaat sahasında idarenin göstereceğiyerde muntazam bir şekilde, cins ve ebatlarına göre ayrı ayrı, boy boy ayrılması ve
istifi, kullanma durumuna göre müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil her
türlü ahşap çatı sökülmesi bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Yatay izdüşümdeki alanı hesaplanır.

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Her türlü ahşap çatı sökülmesi

TARİF: Poz No. 18.192' deki esaslar dahilinde her türlü dış sıva sökülmesi bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Sökülen dış sıva yerinde ölçülür.   
NOT: Poz No. 52.165.1012' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1001 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

Tahta                    0,030/10 =

Kadron                  0,020/10 

10.130.4502 Kereste                 0,050/10 m³ 0,005

10.420.1006 Çivi                       1,000/10 kg 0,1

10.300.2191  Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik) kg 0,1

52.900.1037
Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik 
ücreti

Saat 0,005

 İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi

10.100.1009  Marangoz ustası Saat 0,3

10.100.1041  Marangoz usta yardımcısı Saat 0,3

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

TARİF: Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme, münferit yapım işlerinde (plaklar, palplanşlar,
kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş
ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve
gereç giderleriyle yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçlerin temini, yüklenici
karı ve genel giderler dahil ağaçtan yapılan seri kalıp bir metrekare fiyatı  
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler ölçülür. 
NOT: 
1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.
3- Her biri 0,10 m²' den küçük boşluklarlar düşülmez. Boşluklar düşülmemişseboşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp
verilmez.

1 m² fiyatı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Ahşaptan yapılan seri kalıp

 A H Ş A P   V E   K A L I P   İ Ş L E R İ
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1002 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

Tahta            0,025/3 = 0,0083

Kadron           0,020/5 = 0,0040

10.130.4502 Kereste           Toplam = 0,0123 (zayiatıyla) m³ 0,0123

10.420.1006 Çivi                       1,000/10 kg 0,1

10.300.2191  Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik) kg 0,1

52.900.1037
Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik 
ücreti

Saat 0,012

 İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi

10.100.1009  Marangoz ustası Saat 0,75

10.100.1041  Marangoz usta yardımcısı Saat 0,75

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,50

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

Analizin Adı:

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve her
yükseklikte kalıp yapılması, betonla temas eden kalıp yüzeylerinin yağlanması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek
şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesiiçin gerekli her türlü işçilik,
malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayiatı makine, araç ve gereç
giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil düz yüzeyli beton veya
betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı  
ÖLÇÜ:  Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. 
NOT: 
1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.
3- Her biri 0,10 m²' den küçük boşluklarlar düşülmez. Boşluklar düşülmemişseboşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp
verilmez.
4- Bu nevi kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli
kalıbı veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu birim fiyat uygulanır.
5- Bu fiyat tünellerde uygulandığı takdirde tüneller için verilecek uzunluk, tünel ve diğer müşkülat zamları aynı oranda bu pozlara da
uygulanır.

Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1003 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4606
Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 
46)

m² 0,04

1,20/30= 0,04 m²

10.130.4606
Film kaplı 21 mm plywood kalıp malzemesi (ts 
46)

m² 0,004

Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10

10.300.2191 Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik) KG 0,10

10.130.4607
Plywood kalıp malzeme ı kesitli ahşap kiriş (alt 
ve üst başlıklar min.40x80 mm) (ts 46)

MT 0,11

(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm 
fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde 
suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 
30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10 = 0.11m)

10.420.1009 Çatal çivi (ts 155) KG 0,1

10.420.1006 Çiviler (ts 155) KG 0,2

 İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi

10.100.1009  Marangoz ustası Saat 1,1

10.100.1041  Marangoz usta yardımcısı Saat 1,1

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,75

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

TARİF: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında film kaplı suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme
kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü işçilik,
malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayiatı makine, araç ve gereç
giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil düz yüzeyli beton veya
betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1004 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

Tahta            0,025

Kadron           0,020

10.130.4502 Kereste           Toplam = 0,045 m³ 0,045

10.420.1006 Çivi                       1,000/10 kg 0,1

10.300.2191  Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik) kg 0,1

52.900.1037
Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik 
ücreti

Saat 0,012

 İşçilik:

Yapılması karşılığı

10.100.1009  Marangoz ustası Saat 0,5

10.100.1041  Marangoz usta yardımcısı Saat 0,5

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

Analizin Adı:

Sökülmeyen düz veya eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

TARİF: Poz No. 52.170.1002 veya 52.170.1005'deki esaslar dahilinde yapılan ve idarenin yazılı izni ile söküImeyip yerinde bırakılan düz
veya eğri yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002' deki gibidir. 
NOT: 
1- Yerinde kalan kereste ve bağlantı gereçleri bedeli fiyatın içinde olduğundan ayrıca ödenmez. 
2- Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.
3-  Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.
4-Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1005 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

Tahta            0,025/2 = 0,013

Kadron           0,020/4 = 0,0050

10.130.4502 Kereste           Toplam = 0,018 (zayiatıyla) m³ 0,0180

10.420.1006 Çivi                       1,000/10 kg 0,15

10.300.2191  Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap-plastik) kg 0,100

52.900.1037
Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik 
ücreti

Saat 0,012

 İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi

10.100.1009  Marangoz ustası Saat 1,5

10.100.1041  Marangoz usta yardımcısı Saat 1,5

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

1 m² fiyatı

Analizin Adı:

Eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan her derinlik ve 
yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince 
sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve 
benzeri malzeme ve gereçler) ve zayiat makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil eğri yüzeyli beton 
veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.170.1002' deki gibidir. 
NOT:  
a) Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
b) Düz yüzeyli olmayan (yesari, silindirik ve benzeri yüzeyli inşaat ile tünellerde) beton veya betonarme kalıplarına bu poz uygulanır. 
c) Yarıçapı R = 15.00 mt'den az olan eğrilikler için eğri satıhlı kalıp, yarıçapı R = 15 metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz 
satıhlı kalıp birim fiyatları uygulanır. 
ç) Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.
d) Bu tür kalıp temellerde, imalat ve inşaat ikmal edildikten sonra görünmeyecek yüzeylerde tatbik edilir. Görünen yüzey olupta rendeli 
kalıp veya çıplak beton kalıbı yapılmayan yüzeylere de bu fiyat uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1006 m²

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

04.710/R07
3,00-4,99mm kal. sıcak haddelenmiş, 
asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)

KG 0,518

Zayiatıyla, 23,543kg*1,10/50 = 0.518 kg

04.710/R07
3,00-4,99mm kal. sıcak haddelenmiş, 
asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)

KG 0,052

Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri 
karşılığı %10

04.710/R08
5,00-7,99mm kal. sıcak haddelenmiş, 
asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)

KG 0,37

Zayiatıyla, 16,970kg*1,10/50 = 0.370 kg

04.710/R08
5,00-7,99mm kal. sıcak haddelenmiş, 
asitlenmiş rulodan sac (her ebatta)

KG 0,037

Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri 
karşılığı %10

10.300.2192 Yağ bazlı kalıp ayırıcı (plastik-çelik) KG 0,100

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli 
ücreti

SA 0,025

 İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti SA 0,18

10.100.1018 Sıcak demirci ustası SA 0,5

10.100.1046 Sıcak demirci usta yardımcısı SA 0,5

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı TOP-A 0,3.A

Toplam 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² fiyatı

Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

Analizin Adı:

TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre sacdan her derinlik ve 
yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince 
sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve 
benzeri malzeme ve gereçler) ve zayiat makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil eğri yüzeyli beton 
veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.170.1002' deki gibidir. 
NOT:  
a) Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
b) Yarıçapı R = 15.00 mt'den az olan eğrilikler için eğri satıhlı kalıp, yarıçapı R = 15 metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz 
satıhlı kalıp birim fiyatları uygulanır. 
c) Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1101 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 2. sınıf çam kereste 1,00/5 x 0,023 m³ 0,0046

10.420.1051 Bulon 0,020 x 30/10 kg 0,06

52.900.4201 Lama ve kanca 0,020 x 15 / 10 kg 0,03

10.420.1006 Çivi 0,020 x 2,50     kg 0,05

 İşçilik:

Yapılması

10.100.1017 Dülger 0,020 x 16 Saat 0,32

10.100.1062 Düz işçi 0,020 x 6 Saat 0,12

Sökülmesi

10.100.1017 Dülger 0,020 x 5 Saat 0,1

10.100.1062 Düz işçi 0,020 x 3 Saat 0,06

Malzeme ve işçilik tutarı

%.... yüklenici karı ve genel masrafı

1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı

Bir göz açıklığı 6 m ve daha küçük köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1101 m³

Analizin Adı:

Bir göz açıklığı 6 m ve daha küçük köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele

TARİF: bir göz açıkIığı 6.00 metre ve daha küçük köprü veya menfezler (kompozit köprü ve menfezler hariç) için taşıyıcı iskele: İskele
projesinin idarece gerekli görülmesi halinde tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, ahşap veya çelik iskele ve zeminin üstünde kalan kazık ve
her türlü madenî aksam malzemelerinin, temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması ve muhafazası, tasdikli projesine göre kuruda ve su içinde
iskelenin yapılması, beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak çöküntüleri tashih etmek için iskelenin altına işin önemine göre sert
ağaçtan kama konulması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vesair indirme tesisatı ile teçhiz edilmesi, iş
bittikten sonra zamanı gelince iskelenin sökülmesi, varsa kazıklarının çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden
veya en alçak su seviyesinden50 santimetre aşağısından kesilmesi ve icabeden diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik,
malzeme ve zayiat, yardımcı tesisat, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel
giderler karşılığı dahil yalnız iskelenin; kazık, beton veya kargir gibi mesnetlereistinad etmesi halinde kazıkların tabiî zemine giren kısmına
ve bu kısmın çıkarıImasına, beton veya kargir gibi inşaata ait bedellerle iş iskelesine ve servis iskelesine ait bedeller hariç bir göz açıklığı
6.00 metre ve daha küçük olan köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı 

ÖLÇÜ:  
1- Güzergah eksenine ait boy kesiti esas olmak üzere: Bir veya birden fazla açıklıklı kirişli köprü ve menfezlerde, boylama kirişlerinin alt 
yüzleri; bir veya birden fazla açıklıklı plak köprü ve menfezlerde ise plağın veya plak nervürlerinin alt yüzü ile o açıklığa ait ayakların iç 
yüzü (sürekli kısımlar için kenar ayağın sürekli kısımdaki yüzü ile sürekli kısmın sonundan inen düşey yüzey) ve açıklık altına isabet eden 
tabii zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü arasında kalan boy kesit alanının, menfez veya köprü bordürlerinin dış yüzleri arasının 
güzergah eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile Çarpılması suretiyle. 
2- Kemer köprü ve menfezlerde kemerine dik kesitin, kemer ve varsa ayakların iç yüzü ile tabiî zemin, dere tabanı veya imalat üst yüzü 
arasında kalan alanının,  kemerin anahtardaki dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle.
3- Kutu menfezlerde menfezin dik kesitinin, menfezin alt yüzü, yan perdelerin iç yüzü ile radye üstü arasında kalan alanının; menfez veya 
köprü dış yüzleri arasındaki mesafe ile çarpılması suretiyle,
Metreküp Cinsinden taşıyıcı iskele boşluk hacmi hesap edilir.
NOT: 
1- Her türlü ayak ve kolonlarda enine doğrultudaki boşluklar ve kiriş, plak veya plak nervürü altından döşeme üstüne kadar olan boşluklar 
iskele hacmine dahil edilmez.
2- Bir boşluk için bir defa iskele hacmine dahil edilmez.
3- İskelenin istinad edeceği zeminde ilaveten yapılan (Kazık, beton ve kargir mesnetler gibi) inşaat ile iş iskelesi ve servis iskelesi bedelleri 
kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1102 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 2. sınıf çam kereste 1,00/ 3 x 0,035 m³ 0,0115

10.420.1051 Bulon 0,030 x 30/10 kg 0,09

52.900.4201 Lama ve kanca 0,030 x 15 / 10 kg 0,045

10.420.1006 Çivi 0,030 x 2,50     kg 0,075

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger yapılması 0,030 x 10 Saat 0,54

10.100.1062 Düz işçi yapılması 0,030 x 6 Saat 0,18

10.100.1017 Dülger (sökülmesi) 0,030 x 5 Saat 0,15

10.100.1062 Düz işçi sökülmesi 0,030 x 3 Saat 0,09

Malzeme ve işçilik tutarı

%.... yüklenici karı ve genel masrafları

1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı

TARİF: Poz No. 52.170.1101' deki esaslar dahilinde yapılan bir göz açıklığı 6 metreden 10.00 metreye (6.00 metre hariç, 10.00 metre 
dahil) kadar olan köprü ve menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.

(Kompozit menfezler hariç) 

Bir göz açıklığı 6 m den 10 m ye (6 m hariç 10 m dahil) olan köprü veya menfezler için taşıyıcı 
iskele

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1103 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 2. sınıf çam kereste 1,00 x 0,040 / 3 m³ 0,013

10.420.1051 Bulon 0,035 x 30/10 kg 0,105

 52.900.4201 Lama ve kanca 0,035 x 15 / 10 kg 0,053

10.420.1006 Çivi 0,035 x 2,50     kg 0,088

 İşçilik:

Yapılması

10.100.1017 Dülger  0,035 x 22 Saat 0,77

10.100.1062 Düz işçi 0,035 x 6 Saat 0,21

Sökülmesi

10.100.1017 Dülger  0,035 x 6 Saat 0,21

10.100.1062 Düz işçi 0,035 x 4 Saat 0,14

Malzeme ve işçilik tutarı

1 m³ boşluk için taşıyıcı iskele fiyatı

TARİF:  Poz No. 52.170.1101' deki esaslar dahilinde yapılan bir göz açıklığı 10.00 metreden büyük köprüler için taşıyıcı iskele bir 
metreküp boşluk fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.   
NOT: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.
Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması düz işçi saatine dahildir.

%.... yüklenici karı ve genel masraf

Analizin Adı:

Bir göz açıklığı 10 m den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele

(Kompozit köprüler hariç) 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1104 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiati ile ) 1,00 / 5 x 0,010 m³ 0,0024

10.420.1051 Bulon 15 / 10 x 0,010 kg 0,018

 52.900.4201 Lama kanca 7,5 / 10 x 0,010 kg 0,009

10.420.1006 Çivi 0,010 x 2,50     kg 0,03

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger  (yapılması) 7 x 0,010 Saat 0,084

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) 3 x 0,010 Saat 0,036

10.100.1017 Dülger  (sökülmesi) 3 x 0,010 Saat 0,036

10.100.1062 Düz işçi (sökülmesi) 2 x 0,010 Saat 0,024

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1,00 m³ boşluk hacmine ait iskele fiyatı

Analizin Adı:

En yüksek noktası (yüksekliği) 4,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 7,00 m ye kadar olan yapı 
sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait kalıp iskelesi

TARİF: İdarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projesine yapı veya sinai imalata ait kalıp iskelesinin kuruda ve su içinde yapılması, 
kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması, zamanı gelince iskelenin sökülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, 
makine, araç ve gereç giderleri, her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil en yüksek noktası 
(yüksekliği) 4.00 metreye kadar olan yapı veya sinai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı 
ÖLÇÜ: 
1- Bu ölçü kapsamına giren yapı veya sinai imalatın kalıp gören yüzü ile iskelenin istinat ettiği zemin arasındaki boşluk hesap olunur. 
2- Bu poz tünellerde uygulandığında tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin istinat ettiği zemin arasındaki boşluk hesap edilir. 
3- Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerine de bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tabanı ile iskelenin istinat ettiği 
zemin arasındaki boşluk hesap edilir. 
NOT:
1- İskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kolon, perde, su deposu ve benzeri 
inşaat elemanlarının ...) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.
2- İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.
3- Yapılarda betonarme sacak, balkon beton ve betonarme istinat duvarları ve benzeri imalatın kalıplarını tutan ve taşıyan üçgen şeklindeki 
iskele boşluk hacimleri hesaplanır. (Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin  yarısından fazla olamaz.) Ancak: Bir metreden az yükseklikteki 
beton duvar, ters kirişler, genişliği 0,50 metreden az olan portafo ve sacaklar, açıklığı 1,50  metreden az olan kapı, pencere lentoları için 
iskele  bedeli verilmez.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1105 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiati ile ) 1,00 / 5 x 0,022 m³ 0,0044

10.420.1051 Bulon 15 / 10 x 0,022 kg 0,033

 52.900.4201 Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,022 kg 0,016

10.420.1006 Çivi 2,50 x 0,022 kg 0,055

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger  (yapılması) 10 x 0,022 Saat 0,22

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) 5 x 0,022 Saat 0,11

10.100.1017 Dülger  (sökülmesi) 5 x 0,022 Saat 0,11

10.100.1062 Düz işçi (sökülmesi) 2 x 0,022 Saat 0,044

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1,00 m³ boşluk hacmine ait iskele fiyatı

En yüksek noktası (yüksekliği) 4,01 - 6,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 m ye kadar 
olan yapı sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait kalıp iskelesi

TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6.00 metreye kadar olan yapı ve 
sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1106 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiati ile ) 1,00 / 5 x 0,025 m³ 0,005

10.420.1051 Bulon 15 / 10 x 0,025 kg 0,038

 52.900.4201 Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,025 kg 0,019

10.420.1006 Çivi 2,25 x 0,025 kg 0,056

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger  (yapılması) 12 x 0,025 Saat 0,3

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) 6 x 0,025 Saat 0,15

10.100.1017 Dülger  (sökülmesi) 6 x 0,025 Saat 0,15

10.100.1062 Düz işçi (sökülmesi) 3 x 0,025 Saat 0,075

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel gider

1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı

TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 6.01-8.00 metreye kadar olan yapı ve 
sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı   
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.

En yüksek noktası (yüksekliği) 6,01 - 8,00 metreye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 metreye 
kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) ait kalıp iskelesi

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1107 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiati ile ) 1,00 / 5 x 0,037 m³ 0,0074

10.420.1051 Bulon 15 / 10 x 0,037 kg 0,055

 52.900.4201 Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,037 kg 0,028

10.420.1006 Çivi 2,25 x 0,037 kg 0,083

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger  (yapılması) 16 x 0,037 Saat 0,592

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) 8 x 0,037 Saat 0,296

10.100.1017 Dülger  (sökülmesi) Saat 0,296

10.100.1062 Düz işçi (sökülmesi) Saat 0,148

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel gider

1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı

TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 8.01-10.00 metreye kadar olan yapı ve 
sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı   
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.

Analizin Adı:

En yüksek noktası (yüksekliği) 8,01 - 10,00 m ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10,00 m ye kadar 
olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) ait kalıp iskelesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1108 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiati ile ) 1,00 / 5 x 0,040 m³ 0,008

10.420.1051 Bulon 15 / 10 x 0,040 kg 0,06

' 52.900.4201 Lama - kanca 7,5 / 10 x 0,040 kg 0,03

10.420.1006 Çivi 2,25 x 0,040 kg 0,09

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger  (yapılması) 22 x 0,040 Saat 0,88

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) 11 x 0,040 Saat 0,44

10.100.1017 Dülger  (sökülmesi) 10 x 0,040 Saat 0,4

10.100.1062 Düz işçi (sökülmesi) 6 x 0,040 Saat 0,24

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel gider

1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı

TARİF: Poz 52.170.1104' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 10.01 metreden büyük olan  yapı ve sına
imalata (köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı   
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1104' deki gibidir. İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.

Analizin Adı:

En yüksek noktası (yüksekliği) ile tavan serbest açıklığı 10,00 m den büyük olan yapı ve sınai 
imalata (köprüler hariç) ait kalıp iskelesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1109
Duvar m²
Tavan m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste 1,00 / 20 x 0,015 m³ 0,001

10.420.1051 Bulon 15 / 20 x 0,015 kg 0,015

52.900.4201 Lama 7,5 / 20 x 0,015 kg 0,0075

10.420.1006 Çivi 2 x 0,015 kg 0,03

 İşçilik:

Yapılması - sökülmesi

10.100.1017 Dülger  15 x 0,015 Saat 0,225

10.100.1062 Düz işçi  5 x 0,015 Saat 0,075

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,25

TARİF: Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işler için yapılan sabit veya gezgin ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi 
geçici tesisler veya servis için ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iskelenin yapılması veya kurulması, kuşak ve 
destek konması, emniyet tertibatının alınması ve iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, 
makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil iş iskelesi bir 
metrekare veya bir metreküp fiyatı 
ÖLÇÜ: 
1- Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde; iskelenin oturduğu yüzey ile; sacak alt yüzeyi arasındaki 
kot farkı (yükseklik), iskele kurulan binanın dış yüzeyinin zemin kattaki uzunluğu genişlik alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi 
alanı kabul edilir. (m² Cinsinden)
2- Tavan sıvası ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 metre noksanı, 
iskele yüksekliği kabul edilir. Iskelenin kurulduğu alan ile yüksekliğin çarpımı iskele hacmi kabul edilir.
 (m³ Cinsinden )
NOT: 
1- Tavan için iskele kurulmuş ve bedel verilmiş ise tavanı çevreleyen duvarlar için ayrıca iskele bedeli ödenmez.
2- İş iskeleleri binada bir kısım işe ayrılmış ise iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin yapılan işin üst kenarı 
arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir.
3- Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o mahaldeki bütün iskele işlerinin yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi bedeli bir defa ödenir.
4- Bu poz; 3 metreden yüksek duvar ve tavan inşaatları ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 3 metreden az yükseklikte olan 
inşaatlara iş iskelesi hesaplanmaz.

Toplam

0 - 12,5 m yüksekliğinde iş iskelesi

Analizin Adı:

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² ya da 1 m³  iskele fiyatı

İş iskelesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1110
Duvar m²
Tavan m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

21.065 İş iskelesi 1,6

Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1121 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (II. Sınıf) m³ 1,15

Projesine göre hazırlanması ve yerine 
konulması

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger Saat 5

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

10.420.1006 Çivi (bağlantı malzemesi karşılığı) kg 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5

Malzeme ve işçilik tutarı

1 m³  inşaat aksamı fiyatı

%.... yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması, yerlerine konulması, 
projesinde gösterilen yerlerde gerekli bağlantı malzemesi ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve 
gereç giderleri, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, 
izlik ve korkuIuk yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı.
ÖLÇÜ: Projesinden, her parçanın kesitinin, içine sığdığı dikdörtgen kesit alanı ile, en uzun boyunun çarpılarak metreküp Cinsinden hesap 
edilir.
NOT: Rendelenen kısımların rendeleme bedeli ayrıca Poz No. 52.170.1125 den ödenir.

Ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi izlik ve korkuluk yapılması yerine konulması

Analizin Adı:

Analizin Adı:

12,5 m den yüksek iş iskelesi

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m² ya da 1 m³  iskele fiyatı

TARİF: Poz 52.170.1109' deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan iş iskelesi bir metrekare veya bir metreküp fiyatı    
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1109' deki gibidir.  
NOT: Poz No. 52.170.1109' deki gibidir.

İş iskelesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1122 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (II. Sınıf) m³ 1,15

Hazırlanması, yerine konması, 
bağlantılarının yapılması

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger Saat 7

10.100.1062 Düz işçi Saat 14

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,5

Malzeme ve işçilik tutarı

TARİF: Projesi ve şartnamesindeki esaslar dahilinde ahşap köprülerde ayak, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması, 
mahalline konulması, ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, 
boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız bağlantılar için kullanılacak levha vs. madenî malzeme bedelleri 
hariç) ahşap köprülerde ayak, kiriş, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı   
ÖLÇÜ: Projesinden yapılmış ahşap kısımlar ölçülerek metreküp Cinsinden hesaplanır.  
NOT:  Bağlantılar için kullanılacak levha vs. gibi madeni aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.

Analizin Adı:

Ahşap köprülerde ayak, kiriş başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması, yerine 
konulması

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  ahşap köprü fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1123 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (II.Sınıf) m³ 1

Hazırlanması, birleşimlerin yapılması, 
yerlerine konması

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger Saat 20

10.100.1062 Düz işçi Saat 20

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,5

Malzeme ve işçilik tutarı

TARİF:  Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde 2 - 3 katlı kamalı, dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerlerine konulması, 
birleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik; malzeme ve zayiat makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri 
yüklenici karı ve genel giderler dahil (yalnız bağlantı için kullanılan madenî aksam hariç) 2 - 3 katlı, kamalı dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin 
yapılması ve yerine konulması bir metreküp fiyatı   
ÖLÇÜ: Yapılan kiriş ve elemanların hacimleri projesinden metreküp Cinsinden hesaplanır.  
NOT:
a) Rendeleme gerektiği takdirde bedeli poz 52.170.1125 den ayrıca ödenir. 
b) Bağlantı için kullanılacak madeni aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.

2 - 3 katlı, kamalı, dişli tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerine konulması

Analizin Adı:

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  ahşap kiriş fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1124 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (II.Sınıf) m³ 1,2

Yapılması ,yerine konması

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger Saat 40

10.100.1062 Düz işçi Saat 40

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,5

Malzeme ve işçilik tutarı

Analizin Adı:

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her tip kafes kiriş yapılması, yerlerine konulması, bağlanması için gerekli her türlü 
işçilik malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı 
dahil (yalnız bağlantı için kullanılacak madenî aksam bedeli hariç) her tip ahşap kafes kiriş yapılması ve yerine konulması bir metreküp 
fiyatı  
ÖLÇÜ: Projesinden her parçanın kesitinin içine sığdığı dikdörtgen kesit alanı ile en uzun boyu çarpılarak metreküp Cinsinden hesaplanır. 
NOT: Bağlantı için kullanılacak madenî aksamın bedeli tartılarak kg Cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.

Her tip ahşap kafes kiriş yapılması ve yerine konması

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  ahşap kafes kiriş fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1125 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

10.100.1009 Marangoz Saat 0,5

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,3

1 m³   fiyatı

TARİF: Her türlü ahşap inşaat aksamının projede gösterilen kısımlarının rendelenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, 
makine, araç ve gereç giderleri ile, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve geneI giderler karşılığı dahil ahşap inşaat 
aksamının rendelenmesı bir metrekare fiyatı 
ÖLÇÜ:  Rendelenen yüzeyler ölçüierek hesaplanır.

Analizin Adı:

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Ahşap inşaat aksamının rendelenmesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1126 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4502 Kereste (II.Sınıf) m³ 1,05

Bağlama malzemesi karşılığı:

(Çivi, bulon demir, levha ve benzeri)

10.420.1006 Çivi bedeli kg 10

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger (yapılması) Saat 16

10.100.1062 Düz işçi (yapılması) Saat 16

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,50

Malzeme ve işçilik tutarı

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  fiyatı

Kereste ile yapı karkası yapılması

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, 
bağlantı levhası, bulon ve benzeri malzeme) ve zayiat makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı 
ve genel giderler karşılığı  dahil kereste ile yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Tasdikli projesindeki boyutlara göre yapı karkasında kullanılan kereste miktarı metreküp Cinsinden hesaplanır.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.170.1127 m³

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.130.4507 Meşe Kerestesi (TS 820) m³ 1,05

Bağlama malzemesi karşılığı (çivi, bulon,
demir levha ve benzeri)

10.420.1006 Çivi bedeli kg 10

 İşçilik:

10.100.1017 Dülger (yapılması) Saat 20

10.100.1062 Düz işçi Saat 20

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,50

Malzeme ve işçilik tutarı

TARİF:  Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde sert keresteden yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik; malzeme (Her türlü 
kereste, çivi, bulon, bağlantı levhası ve benzeri malzeme) ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, 
yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil sert keresteden yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı   
ÖLÇÜ:  Poz No. 52.170.1126' daki gibidir.

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 m³  fiyatı

Analizin Adı:

Sert keresteden yapı karkası yapılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1001 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4214 Hasır Çelik Ton 1,025

 İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 10

10.100.1062 Düz işçi Saat 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 ton fiyatı

D E M İ R     İ Ş L E R İ

Analizin Adı:

Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 

TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50-3.00 dahil kg/m² 
olacak şekilde) nervürlü hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle 
eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç 
giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton hasır çeliğin fiyatı  
ÖLÇÜ:
1) Betonarme projesine göre nervürlü  hasır çeliğin hesaplanan metrekaresi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak 
hesaplanır.     
2)  Projede gösterilmeyen demir ve ekler hesaba katılmaz.      
3) Bağlama teli, kg/mt ağırlık farkları (cetvele göre) mesnet demiri gibi aksam analizdeki zayiat içine dahil edildiğinden hesaba katılmaz.   
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1002 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4214 Hasır Çelik Ton 0,02

 İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5,00

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 10,00

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,00

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10,00

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet fiyatı

Analizin Adı:

İdarece verilen Nervürlü (1,50-3,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 

TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (1,50-3,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre 
hazırlanması, yerine konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1003 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4215 Hasır Çelik Ton 1,025

 İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 9

10.100.1062 Düz işçi Saat 14

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde  nervürlü (3,01-10,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine 
konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.

Analizin Adı:

Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1004 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4215 Hasır Çelik Ton 0,02

İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 9

10.100.1062 Düz işçi Saat 14

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Analizin Adı:

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

İdarece verilen Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m²) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 

TARİF: Poz No. 52.180.1001' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (3,00- 10,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre 
hazırlanması, yerine konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1005 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4216 Hasır Çelik Ton 1,025

 İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 10

10.100.1062 Düz işçi Saat 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Nervürlü (1,50 Kg/m² den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 

Analizin Adı:

TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50 kg/m² den az 
olacak şekilde) hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve 
mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve her türlü malzeme ve zayiat, işçilik araç ve gereç giderleri, 
yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton hasır çeliğin fiyatı  
ÖLÇÜ: 52.180.1001’daki gibidir.    
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1006 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4216 Hasır Çelik Ton 0,02

 İşçilik:

Manşon ve ekin yapılması

10.100.1019 Demirci Saat 5

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 10

10.100.1062 Düz işçi Saat 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Toplam

Analizin Adı:

İdarece verilen Nervürlü (1,50 Kg/m² den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması 

TARİF: Poz No. 52.180.1005' daki esaslar dahilinde idarece verilen nervürlü (1,50 Kg/m² den az) lik hasır çeliğin projesine göre 
hazırlanması, yerine konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001' daki gibidir.

           ÇUBUK ARALIKLARINA GÖRE kg/m² 

  Çubuk  çapı               kg/m        50 mm     75 mm       100 mm       150 mm     200 mm     250 mm         300 mm    
      4.0                       0.099          1.97        1.32             0.99           0.66            0.49          0.39              0.33    
      4.2                       0.109          2.18        1.45             1.09           0.73            0.54          0.44              0.36   
      4.6                       0.130          2.61        1.74             1.30           0.87            0.65          0.52              0.43  
      5.0                       0.154          3.08        2.06             1.54           1.03            0.77          0.62              0.51  
      5.5                       0.187           0.73       2.49             1.87           1.24            0.93          0.75              0.62    
      6.0                       0.222           4.44       2.96             2.22           1.48            1.11           0.89             0.74   
      6.5                       0.260           5.21       3.47             2.60           1.74            1.30           1.04             0.87 
      7.0                       0.302           6.04       4.03             3.02           2.01            1.51           1.21             1.01   
      7.5                       0.347           6.94       4.62             3.47           2.31            1.73           1.39             1.16    
      8.0                       0.395           7.89       5.26             3.95           2.63            1.97           1.58             1.32   
      8.5                       0.445           8.91       5.94             4.45           2.97            2.23           1.78             1.48    
      9.0                       0.499           9.99       6.66             4.99           3.33            2.50           2.00             1.66  
      9.5                       0.556         11.13       7.42             5.56           3.71            2.78           2.23             1.85  
      10.0                     0.617         12.33       8.22             6.17           4.11            3.08           2.47             2.06 
      10.5                     0.680         13.59       9.06             6.80           4.53            3.40           2.72             2.27 
      11.0                     0.746         14.92       9.95             7.46           4.97            3.73           2.98             2.49  
      11.5                     0.815         16.31      10.87             8.15          5.44            4.08           3.26             2.72 
      12.0                     0.888         17.76      11.84             8.88          5.92            4.44           3.55             2.96 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1021 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4205 Nervürlü çelik Ton 1,05

(Bağlama teli ve zayiat dahil)

 İşçilik:

52.900.1041
Demir kesme ve bükme makinası'nın 
1 saatlik ücreti

Saat 2

Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak 
bağlanması

10.100.1019 Demirci Saat 10

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 15

10.100.1062 Düz işçi Saat 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

ÇAP
 (Ømm)

AĞIRLIK 
(Kg/m )

ÇAP
 (Ømm)

8 0,395 20

10 0,617 22

12 0,888 24

14 1,208 26

16 1,578 28

18 1,998

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Analizin Adı:

Nervürlü betonarme demirinin (Ø8- Ø12 mm) bükülmesi ve yerine konması

TARİF: Ø8 -12 mm' lik nervürlü betonarme demirlerinin temini, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve 
bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat (demir ve demir bağlama teli) makina, araç  ve gereç giderleri ile iş yerindeki 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin nakliyesi hariç) Ø 8-12 mm lik 
nervürlü betonarme demirlerinin bükülmesi ve yerine konması bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 
1- Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu hesaplanır.   
2- Demirin metretül ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 
3- Projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.
4- Bağlama teli, cetvellerdeki metretul ağırlıklara göre kullanılan demirin metretul ağırlıkları arasındaki fazlalıklar, demir sıraları arasında 
kullanılacak çubuklar (çelikler) ve zayiat analizde dikkate alındığından bunlar ayrıca hesaba dahil edilmez. 

AĞIRLIK 
(Kg/m )

2,466

2,984

3,551

4,168

4,834

 DEMİR AĞIRLIK CETVELİ 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1022 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4205 Nervürlü çelik Ton 0,02

(Bağlama teli ve zayiat dahil)

 İşçilik:

52.900.1041
Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik 
ücreti

Saat 2

Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak 
bağlanması

10.100.1019 Demirci Saat 10

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 15

10.100.1062 Düz işçi Saat 15

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma ve boşaltma karşılığı

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

İdarece verilen nervürlü betonarme demirin (Ø 8-12mm) bükülmesi ve yerine konması

TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde idarece verilen  Ø 8-12 mm'lik  nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre 
bükülmesi, yerine konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir: 

Analizin Adı:

152



Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1023 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4206 Tor çeliği Ton 1,07

(Bağlama teli ve diğer zayiat dahil)

 İşçilik:

52.900.1041
Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik 
ücreti

Saat 2

Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak 
bağlanması

10.100.1019 Demirci Saat 8

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 12

10.100.1062 Düz işçi Saat 12

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Nervürlü betonarme demirinin (Ø14- Ø28 mm) bükülmesi ve yerine konması

Analizin Adı:

TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde  Ø 14-28 mm'lik  nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine 
konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir: 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1024 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4206 Tor çeliği Ton 0,02

(Bağlama teli ve diğer zayiat dahil)

 İşçilik:

52.900.1041
Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik 
ücreti

Saat 2

Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak 
bağlanması

10.100.1019 Demirci Saat 8

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 12

10.100.1062 Düz işçi Saat 12

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma ve boşaltma

10.100.1062 Düz işçi Saat 10

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Toplam

Analizin Adı:

İdarece verilen nervürlü betonarme demirinin (Ø14- Ø28 mm) bükülmesi ve yerine konması

TARİF: Poz No. 52.180.1021' deki esaslar dahilinde idarece verilen  Ø 14 - 28 mm'lik  nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre 
bükülmesi, yerine konulması ve zayiat dahil bir ton fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021' deki gibidir: 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1031 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir (Zayiatıyle) Ton 1,02

52.900.4213
Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat 
karşılığı %5)

Ton 0,051

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli 
ücreti

Saat 7

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 2

10.100.1019 Demirci Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Analizin Adı:

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde münferit ve birleşik olarak kullanılan her türlü profil demirlerin  temini, münferit ve 
birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç, atölye 
giderleri ile atölye ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin, 
taşınması hariç) profil demirlerinin münferit ve birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespit edilmesi bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Kullanılan profil demiri tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçilir. Ancak idare gerekli 
gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nezareten tartı 
ağırlığını tahkik edebilir.Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır % 7’den fazla ağırlık dikkate 
alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetvelindekinden az olması halinde 
yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 
NOT: Aşık, basit olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, tünel içinde bırakılan demir veya çelik iksa ve benzeri 
imalat bu pozdan ödenir. 
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahil
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1032 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir (Zayiatıyle) Ton 1,02

52.900.4213
Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat 
karşılığı %5)

Ton 0,051

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli 
ücreti

Saat 8

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 2,5

10.100.1019 Demirci Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Analizin Adı:

Demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi

TARİF: Her çeşit profil demirlerinden proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, 
parçalarının birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, 
makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile inşaat yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel 
giderler kaşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespiti bir ton fiyatı 
ÖLÇÜ: Ölçmede tartı esastır. İmalat aksamı perçin civata ve ek  levhaları montajdan ve boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana 
geçirilir. Ancak idare gerekli gördüğü  takdirde proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarını cetveldeki 
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 
7’den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde Perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın 
cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esastır. 
a) Ahşap aksamı bedelleri ilgili pozlardan ödenir. Ancak ahşap konstrüksiyon madeni aksamı bu pozdan ödenir.
b) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma dahildir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1033 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir Ton 0,88

52.900.4217 Sac Ton 0,22

(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve 
zaiyat dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli 
ücreti

Saat 7

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 2

10.100.1019 Demirci Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton fiyatı

Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması

Yapı kaıkası; köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar

Analizin Adı:

TARİF: Her çeşit profil, çubuk demir, çelik ve saclarla proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat 
yapılması, parçaların perçin, civata, bulon veya kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi için gerekli her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile inşaat yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, 
yüklenici karı ve genel giderler dahil (demirin taşınması hariç) demir karkas, çerçeve inşaat yapılması bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1032'deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1034 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir Kg 0,55

42.900.4217 Sac Kg 0,55

(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve 
zaiyat dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1019 Demirci Saat 0,05

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Kg fiyatı

Su depoları ve benzeri imalat

Analizin Adı:

Çeşitli profil demirleri ve sac levhalardan yapılan münferit imalat

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çeşit profil demirinden, tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan  ve yeri
konulan su depoları ve benzeri imalatın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, zayiat makina, araç ve gereç,  atelye giderleri ile iş 
yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı  dahil (yalnız demirin taşınması 
hariç) çeşitli profil demir ve sac levhalardan yapılan münferit imalat bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: İmalatın esas aksamı, sürgü kollar, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır (tutanak tutulur ve ataşmana 
kaydedilir.) ve yerine takılır. Bütün aksam aynı  bedelle ödenir.   
 NOT: 
1- Demirden başka; metalden tezniyat konması, kilit, sürgü  yada kollardan bazı aksamı nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme 
giderleri ayrıca ödenir.  
2- Demirden gayri malzemeden mamül ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyata dahil değildir.   

Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1035 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir Kg 0,55

 52.900.4212 Profil demirleri ( Dört köşe ve lamalar) Kg 0,55

(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1019 Demirci Saat 0,075

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Kg fiyatı

Analizin Adı:

Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması

Su depoları ve benzeri imalat

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çeşitli çubuk ve profil demirlerinden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her çeşit  
merdiven, balkon ve köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, 
ızgara ve benzeri işlerin yapılıp yerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat (demir, perçin civata, kaynak vs.) 
makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile atelyedeki ve iş yerindeki yükleme, düşey ve yatay taşıma, boşaltma,yüklenici karı ve genel 
giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) çeşitli demir işleri yapılması bir kg fiyatı 
ÖLÇÜ: İmalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. İdare gerekli gördüğü taktirde proje boyutları 
üzerinde poz 52.180.1034'deki esaslar dahilinde tartı ağırlığını tahkik eder. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1036 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

 52.900.4212 Demir Kg 1,1

(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve 
zaiyat dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1019 Demirci Saat 0,15

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

Analizin Adı:

Basit dövme demir işleri yapılması 

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Kg fiyatı

TARİF:  Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çeşit profil ve çubuk demirlerle basit dövme demir işleri yapılması, yerlerine 
konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, atelye, makina, araç ve gereç giderleri ile atelye ve iş yerindeki yükleme, 
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (yalnız demirin taşınması hariç) basit dövme demir işlerinin 
yapılması bir kg fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1034'deki gibidir.        
NOT:  Dövme demirden yapılan önemli sanat eserleri için bu fiyat kullanılmaz.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1037 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.200.4507 Demir boru kg 1,1

(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,01

10.100.1019 Demirci Saat 0,15

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Kg fiyatı

Analizin Adı:

Demir borudan korkuluk yapılması 

(parçalar kaynakla eklenerek)

Toplam

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde her çapta demir boru ile pencereye bahçe duvarı parmaklıkları köprü korkulukları ve 
benzeri işlerin yapılması, parçaların kaynakla eklenmesi, yerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, atelye, 
makina, araç ve gereç giderleri ile inşaat ve temin yerindeki atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel 
giderler karşılığı dahil demir borudan kokuluk yapılması (parçalar kaynakla eklenecektir) bir kg fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1035'deki gibidir.      
NOT: Malzeme taşınması birim fiyatlara dahildir. Ayrıca taşıma bedeli ödenmez. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1038 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4201 Demirden basit ihzarat kg 1

1 kg fiyatı 

%.... yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Kazıklara takılacak çarık ve bilezik ahşap inşaat parçalarının bağlanması için kenet demirleri, gergi çubukları, ankraj 
demirleri,ahşap inşaatta kullanılacak ek levhalar ve benzeri malzemenin kaynaklı ve kaynaksız olarak yapılması için her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç, atelye giderleri, atelyede ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey  taşıma, boşaltma, yüklenici 
karı ve genel giderler karşılığı dahil (demirin taşınması hariç) demirden basit imalat (kaynaklı, kaynaksız) bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1035'deki gibidir.      

Analizin Adı:

Demirden basit imalat

 (Kaynaklı, Kaynaksız)
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1039 m

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yüklenici Karı ve genel gid. Karşılığı faturadan T

1 mt. Spiral kay.çelik boru bedeli T x 0,25

Analizin Adı:

Pompa terfi hatlarında her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imali ve ihzarı

TARİF: Her basınç klasındaki, proje ve şartnamesine uygun olarak fabrikada imal edilip, ihzar edilecek her çap ve et kalınlığındaki spiral 
kaynaklı çelik boru teşkili için St=37 kalitesinde çelik band ile iç ve dış tecridin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, 
camtulü, maden kömürü vb.)temini, borunun imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve 
kıvrılması, boru ağızlarının şartnamesine uygun olarak dairevi bir şekilde hatasız ve kaynak ağızları açılmış olarak teşkili, kaynaklarının 
yapılması, kaynak dikişlerinin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması, iç ve dış tecridin yapılması, test ve kontrol malzeme, 
cihaz ve ekipmanının temini ve montajı çelik bandın iç ve dış tecrid için gerekli her türlü malzemenin zayiatı, fabrika, imalathane ve ihzarat 
sahasındaki her türlü düşey, yatay  taşımalar ve yükleme boşaltmalar, fabrika ve  imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu her türlü 
giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boruların fabrika civarına istifi, her türlü sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman 
giderleri, bant kalınlığındaki ekstra giderleri, satıh temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda zikredilmeyen 
şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile borunun fabrika veya imalathanede taşıtlara 
yüklenmesi, yüklenici karı ve genel giderler dahil iç ve dış tecridi yapılmış 1 m borunun imal ve ihzarı fiyatı
ÖLÇÜ: Proje ve teknik şartnamesine göre imal ve istif edilen, her türlü kontrol ve teste tabi tutularak idare tarafından kabul edilmiş tecritli 
borular metretul Cinsinden ölçülür.
NOT:
1 -  İş bu  birim fiyatta yer alan tecritli boru bedeli; yüklenicinin her çap ve et kalınlığı için ayrı ayrı idareye tevdi edeceği en az üç 
imalatçıdan alınan tekliften idarece kabul edilecek olan ve  tasdikli  vesikalar yardımıyla tespit edilecek KDV’siz bedeline yüklenici karı ve 
genel giderler masrafı ilave edilerek her çap ve et kalınlığında boru için ayrı ayrı bulunacaktır.  
2- Boru ihzarat birim fiyatı ise; yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen boru bedelinin, KDV’siz ve yüklenici karı ve genel giderler 
masrafı ilave edilmemiş tutarıdır.  
3- Borunun imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve borunun iş yerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli 
ayrıca ödenecektir.  
4- Bu birim fiyata konu boru imalatında kullanılan çelik banda ve yardımcı olarak tüketilen malzeme ile boru bedeline ayrıca fiyat farkı 
verilmeyecektir.  
5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında spiral kaynaklı çelik boru imal ve ihzarında 
uygulanır.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1040 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi
Birim 
Fiyatı

Tutarı

Malzeme:

52.900.4217 Sac Kg 1,3

(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat, enreji vb. 
giderler ve zaiyat dahil)

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,01

10.100.1019 Soğuk Demirci Ustası Saat 0,1

10.100.1021 Kaynakçı ustası Saat 0,2

10.100.1047 Soğuk Demirci Usta Yrd. Saat 0,05

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

T = 

kg 0,25

Analizin Adı:

Miktarı

Toplam

Pompa Terfi Hatlarında Çelik Özel Parçalarının İmal ve İhzarı

TARİF: Teknik şartname ve proje esasları dahilinde, çelik borularla birlikte kullanılan dirsek, redüksiyon flanş ve çanağzı gibi çelik boru  
özel parçaları için gerekli sacın, iç ve dış tecritin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, camtulü, maden kömürü vb.)  temini, 
özel parçaların imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve kıvrılması,  kaynakların yapılması, 
dikişlerin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması test ve kontrol, malzeme, cihaz ve  ekipman temini ve montajı, sacın iç ve 
dış tecridi için gerekli her türlü malzemenin zaiyatı, fabrika, imalathane ve ihzarat sahasındaki her türlü düşey, yatay taşımalar ve yükleme 
boşaltmalar, fabrika ve imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu  her türlü test giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boru öz
parçalarının fabrika civarına istifi, özel parçanın, boru veya diğer özel parça ile hatasız birleşmesi için kaynak ağızlarının açılması, her türlü 
sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman giderleri, satıh temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda 
zikredilmeyen, şartnamesinde yapılması öngörülen  bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile çelik boru özel parçalarının fabrika 
veya imalathanede taşıtlara yüklenmesi,  yüklenici karı ve genel giderler dahil, özel parça ve teferruatının yerine konulmadan önce 
tartılarak ölçülen iç ve dış tecridi yapılmış bir kg fiyatı
ÖLÇÜ:  İç ve dış tecridi yapılmış çelik boru özel parçalarının montajdan  önce yapılan tartıya göre bulunan kg Cinsinden ağırlığıdır.
NOT:  
1- İki düz  boru arasında  yerleştirilen bir dirseğin düz  borular ile sınırı düz boru eksenlerine dikey durumda olan dirsek dönme 
merkezlerinden geçen düzlemlerdir.  
2- Özel parçanın ağırlığı düz borudan müstakil olarak tartmak mümkün  olmaz  ise,  özel  parça  ile  birlikte  tartılan  toplam ağırlıktan düz
boru  ağırlığı  çıkartılarak  özel parça bulunur.  
3- Dirsek, flanş, redüksiyon, çanağzı  dışındaki diğer parçalara 52.180.1039 pozu aynen uygulanır.  
4- Çelik boru özel parçaların imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve çelik boru özel parçaların 
işyerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli ayrıca ödenecektir.  
5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan çelik boru özel parçalarının imal ve ihzarında uygulanır. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1041 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.160.1030 Elektrik Enerjisi Kw/h 0,04

10.160.1035 Elektrod Ad. 0,01

10.160.1032 Oksijen Ad. 0,004

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,0045

52.900.1002 Ekskavatör Saat 0,0025

52.900.1035 5 Kw. Jenaratör Saat 0,003

10.100.1021 Kaynakçı Ustası Saat 0,003

10.100.1060 Formen Saat 0,004

10.100.1060 Formen Saat 0,002

10.100.1063 Erbab işçi Saat 0,006

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,006

Analizin Adı:

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Pompa terfi hatlarında her çap ve et kalınlığında çelik boru ve özel parçalarının döşenmesi

TARİF: Her basınç klasında ve et kalınlığı gözetmeksizin her konumda, her çapta çelik boru ve özel parçalarının hendek içine döşenerek 
birbirine eklenmesi işi için boru ve özel parçalarının şartnamesine uygun olarak hendek kenarına dizilmesi, hendek kenarına dizilmiş 
boruların hendek içine indirilmesi, gerekli geçici takviye ve beslemelerin yapılarak projedeki kotuna getirilmesi, askıya alınması, 
gerektiğinde kaynak ağzı açılması, her türlü kaynak metodları ile birbirine eklenmesi, proje ve şartnamesine uygun olarak ferşiyatının 
yapılması, ek yerlerinin şartnamesine uygun şekilde kontrol ve testi, ek yerleri iç ve dış tecridinin şartnamesine uygun olarak yapılması, 
tecritlerinde dedektörle kontrolun yapılması,  her türlü düşey, yatay nakliye ve taşıma giderleri, meskun mahaldeki trafik, telefon, 
kanalizasyon ve su borularından dolayı doğacak iş gecikmesi ve randıman düşüklüğü, bütün bu işler için gerekli her türlü araç, gereç, 
cihaz, ekipman, malzeme (kaynak ve tecrit malzemesi dahil) işçilik ve amortisman giderleri ile yukarıda zikredilmeyen ancak 
şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işlem, malzeme zaiyatı ve giderleri, yüklenici karı ve genel masraflar dahil 1 kg çelik boru ve 
özel parçalarının montajı fiyatı  
ÖLÇÜ:  İç ve dış tecridi yapılmış çelik boru ve özel parçalarının montajdan önce yapılan tartıya göre bulunan kg Cinsinden ağırlığıdır.    
NOT:  
1- Bu birim fiyat cebri boru hattının kanal, galeri, menfez ve köprü  üzerinden geçmesi halinde de aynen uygulanır. 
2- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında çelik boru ve özel parçalarının döşenmesinde 
uygulanır
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1042 Ad.

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1060 Formen Saat 20

10.100.1063 Erbab işçi Saat 40

52.180.1040 Çelik Boru Özel Parçalarının İmal ve İhzarı kg 400

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 Ton bedeli

Analizin Adı:

Pompa Terfi Hatlarında Döşenmiş Çelik Boru Hattının Deneyi

TARİF: Proje ve şartnamesine uygun olarak döşenmesi tamamlanmış, idarenin gerekli göreceği uzunlukta her çapta çelik boru hatlarına  
şartnamede belirtilen şekilde hidrostatik basınç deneyinin yapılması için gerekli flanş, körtapa, perçin, blon ve benzeri madeni aksamın 
temin ve montajı ile beton desteklerin yerinde inşaatı için gerekli her türlü malzeme ve işçilik ile gerekirse yapılan ilave  kazı işleri, 
yüklenici tarafından temin edilecek su (suyun temini hariç) ile boru hattının doldurulması, deneylerin yapılması için  gerekli her türlü 
işçilik, ekipman, malzeme, su ölçme aletleri, pompa vs. temini, deney için gerekli basıncın temin edilmesi,  tatmin edici sonuç elde edilene 
kadar  deneyin icrası, deneyin bitiminde körflanş ve madeni aksamın sökülmesi, yerine gerekli boru ve özel parçalarının takılması, beton 
desteklerinin kırılıp kaldırılması ile her türlü makine, araç, gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil bir adet deney bölümü 
fiyatı  
ÖLÇÜ: Tatmin edici sonuç alınan deney bölümü adedi üzerindedir.  
NOT:
1- Deneyde kullanılan suyun temini bedeli suyun temin edilme şekline göre ayrıca ödenecektir.  
2- Bu birim fiyat pompa  istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan her çap ve et kalınlığında döşenmiş çelik boru hattının deneyinde 
uygulanır. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1043 Ton

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4213 Demir (zayiat dahil) 1,000/30 Ton 0,033

Birleşim malzemesi ve atelye masrafları 
karşılığı 

52.900.4213 Demir Ton 0,05

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli 
ücreti

Saat 3

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 2

10.100.1019 Demirci Saat 2

10.100.1062 Düz işçi Saat 2

1 Ton bedeli

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Analizin Adı:

Profil demirinden geçici iksa yapılması ve sökülmesi

Geçici iksa

TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre profillerin işlenerek hazırlanması, iksanın yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her 
türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerine kadar 
taşımalar yükleme, boşaltma, istif ve muhafazası, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil (demirin taşınması hariç) profil demirinden 
iksa bir ton fiyatı
ÖLÇÜ:  Kullanılan malzeme tümü ile tartılır. Tutanak tutularak ataşmana geçirilir. İdare gerekli gördüğü takdirde proje ebatları üzerinden 
levhaların cetveldeki ağırlıklarına göre tartıyı tahkik eder. Cetvellere nazaran kullanılan malzemenin ağırlığına %7’ye kadar ağırlık fazlası 
için ödeme yapılır. % 7’den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin, civata delikleri dolu kabul edilir.  Bu tartı neticesinde 
bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: 
1- İş bittikten sonra iksa sökülür. Çıkan malzeme üstleniciye aittir. 
2- İş bittikten sonra iksa malzemesi iksa yerinde bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiç bir bedel verilmeyecektir. 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1044 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.200.2951 Yüksek evsaflı çelik mesnet (Özel döküm) kg 1

 İşçilik:

Taşınması, yerine konulması

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,016

10.100.1018 Demirci Saat 0,2

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Analizin Adı:

Yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü mesnedi

Dolu veya delikli harman tuğlası (TS. 704)

TARİF: İdarece onaylanmış projesi ve şartnamesine göre, yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yapılması (veya temin 
edilmesi) ve işlenmesi, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç 
giderleri; her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil yüksek vasıfta çelikten özel dökümlü köprü 
mesnedi bir kg fiyatı
ÖLÇÜ:  Mesnet tertibatı tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçilir.
NOT:  
1- Ancak idare gerekli gördüğü takdirde proje ebatlarına göre hesap yaparak Poz No 52.180.1043'deki esaslar dahilinde tartıyı tahkik eder
2- Taşıma yükleme ve boşaltma bedelleri birim fiyata dahildir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1045 kg

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

 İşçilik:

Taşınması, yerine konulması

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1018 Demirci Saat 0,2

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

1 kg fiyatı

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması (Mesnet idarece 
verilecek)
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1046 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.200.2853 Bakır levha kg 1

 İşçilik:

Taşınması, yerine konulması

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1031 Bakırcı Saat 0,3

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Analizin Adı:

Menfez veya köprülerde bakır levha işleri

TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre bakır levhanın işlenerek hazırlanması iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü 
işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler 
karşılığı dahil menfez veya köprülerde bakır levha bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.     
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1047 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.200.1301 Galvanizli sac levha kg 1

 İşçilik:

Taşınması, imali, yerine konması

52.900.1036
Demir doğrama imalat atelyesinin 
1 saatli ücreti

Saat 0,015

10.100.1026 Tenekeci Saat 0,2

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Toplam

Menfez - Köprülerde galvanizli sac levha işleri

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1048 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

10.200.2811 Kurşunlu levha kg 1

 İşçilik:

Taşınması, imali, yerine konması

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,008

10.100.1026 Tenekeci Saat 0,05

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Menfez - Köprülerde kurşun levha işleri

Düşey delikli fabrika tuğlası (TS. 705)

TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre kurşun levhanın işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve 
genel giderler karşılığı dahil menfez veya köprülerde kurşun levha işleri bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.     
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.     

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1049 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme:

52.900.4201 Font (ızgara, kapak, garguy) kg 1

 İşçilik:

Taşıma, yerine konulması

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,008

10.100.1018 Demirci Saat 0,05

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Analizin Adı:

Fonttan, ızgara, kapak, garguy yapılması

Yatay delikli tekli veya her boyutta blok tuğla

TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre fonttan; ızgara, kapak, garguyun işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine 
konulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici 
karı ve genel giderler karşılığı dahil fonttan; ızgara, kapak garguy yapılması, bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.     
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.     
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1050 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme karşılığı:

52.900.4213 Profil demirleri (Zayiat dahil) kg 0,55

52.900.4217 Siyah sac (Zayiat dahil) kg 0,55

52.900.4213 Profil demirleri kg 0,165

52.900.4217 Siyah sac kg 0,165

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,02

52.900.1043 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 0,01

10.100.1018 Demirci Saat 0,5

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,3

10.100.1027 Tornacı Saat 0,1

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,1

TARİF: Her türlü regülatör, priz, çakıl geçidi, sel geçidi, ve balık geçidi gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltmak maksadıyla yapılan 
kapakların imali için gerekli profil demiri, sac levha, perçin v.s. malzemenin temin ve tedariki ile proje ve teknik şartnamesine göre kapağın 
imali, aksamının birleştirilmesi yerine montajı ve ankrajın yapılması kapağı kaldırıp, indirmek ve bir de bunun eşik ve yanlarla temas 
mahallerini su sızdırmaz bir haİe getirmek maksadıyla, projesine göre, bulon, tanbur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek 
milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu ve kapakları ve mesnetler, hususi kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz 
yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak ve kaldırma tertibatının yerine montajı için gerekli her 
türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, 
boşaltma, yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı; kapak, kaldırma ve su sızdımazlık tertibatının şartnamedeki esaslar dahilinde 
boyanması, muayene ve kabul tecrübeleri dahil (yalnız demir taşınması bedeli hariç) her türlü demir kapak, kaldırma ve sızdırmazlık 
tertibatı bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Yapılan ve boyanan kapak ve aksamı yerine konmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare gerekli görürse proje 
boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir, Standart olmadığı takdirde Alman 
normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar 
ödeme yapılır. %5' den fazla ağırlık dikkate alınmaz, hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde 
bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 
NOT: Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli, ilgili, birim fiyatlarından (Poz No. 52.180.1034, 52.180.1033) ödenir.  Kalas 
yuvalarına konulan demir imalatı için Poz No.52.180.1050  birim fiyatı uygulanmaz.   

Toplam

%.... yüklenici karı ve genel giderler

1 kg fiyatı

Analizin Adı:

Her türlü demir kapak, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık

Radyel kapaklar hariç

Kaynak, perçin, bulon, rondela, torna, freze,
döküm, boya ve atelye giderleri vs. malzeme
karşılığı sacın ve demirin % 30
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1051 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yerine takılması

10.100.1018 Demirci Saat 0,30

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,05

Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1052 kg

Poz No.: C İ N S İ Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Malzeme ve işçilik karşılığı

52.180.1050 Her türlü kapak kg 1

İşçilik, zayiat, hassasiyet müşkülat

karşılığı % 15

52.180.1050 Her türlü kapak Saat 0,15

%.... yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Poz No. 52.180.1050’deki esaslar  dahilinde  idarece verilen her türlü demir kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının 
yerine takılması bir kg fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir.  Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma giderleri dahildir.

1 kg fiyatı

Toplam

Toplam (1 kg fiyatı)

TARİF: Poz No. 52.180.1050'deki şartlar dahilinde imal ve monte edilen radyal kapaklar, kapak kaldırma sızdırmazlık tertibatı bir kg 
fiyatı 
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir.

Analizin Adı:

İdarece verilen her türlü demir kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine 
takılması

Radyel kapaklar hariç

Analizin Adı:

Radyel kapaklar, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık çubuğu
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.180.1053 kg

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

Yerine takılması

52.180.1051 Demir kapakların takılması kg 1,15

1 kg fiyatı

TARİF: Poz No. 52.180.1050'deki esaslar dahilinde idarece verilen radyal kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine 
takılması bir kg fiyatı  
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1050'deki gibidir.

İdarece verilen radyel kapak, kapak kaldırma ve sızdırmazlık tertibatının yerine takılması

Analizin Adı:
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Poz No.: Analizin Adı: Ölçü Birimi

52.900.1001 Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1001 0,000137

10.160.1026 kg 8,55

10.160.1026 kg 1,71

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1002 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1005 0,000171

10.160.1026 kg 17,955

10.100.1055 Ay 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

MAKİNE ANALİZLERİ

(210 HP olan, 2 1/2 yd³ Ekskavatör) fiyatı = A

Cinsi

Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m³)

Mazot (0,150 x T x 0,57) 
(Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  vb.karşılığı)

Analizin Adı:

Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti

İşletme :

Operatör Makinist 

Yağcı

1 saatlik ücreti

(100 HP olan, 1 yd³ Ekskavatör) fiyatı = A

Cinsi

 Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd³)

Mazot (0,150 x 100 x 0,57) 

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) (0,030 x 100 
x 0,57)

İşletme :

Formen

Operatör Makinist 

Yağcı

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1003 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1006 0,000137

10.160.1026 kg 22,23

10.160.1026 kg 4,446

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Saat 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1004 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1007 0,000171

10.160.1026 kg 22,23

10.100.1055 Saat 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1005 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1009 0,000171

10.160.1026 kg 25,65

10.100.1055 Saat 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

(260 HP olan, 3 yd³ Ekskavatör) fiyatı = A

Cinsi

Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³) fiyatı = A

Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti

Ekskavatör' ün 1 saatlik ücreti

Yağcı

Operatör Makinist 

Yağcı

Analizin Adı:

Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 260 HP (3Yd³)

Mazot (0,150 x T x 0,57) 

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı)
 (0,030 x T x 0,57)

İşletme :

Formen

Operatör Makinist 

Yağcı

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Cinsi

Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³)

Analizin Adı:

Mazot (0,150 x T x 0,57) 
(Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  vb.karşılığı)

İşletme :

Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m³)

Mazot (0,150 x T x 0,57) 
(Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  vb.karşılığı)

İşletme :

Operatör Makinist 

Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m³) fiyatı = A

Cinsi

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1006 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1011 0,000171

10.160.1026 kg 15,8175

10.160.1026 kg 3,164

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1007 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1012 0,000171

10.160.1026 kg 6,84

10.160.1026 kg 1,368

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1,00

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1008 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1013 0,000116

10.160.1026 kg 16,245

10.100.1055 Saat 1,2

Formen

Operatör Makinist 

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı)
 (0,030 x 185 x 0,57)

Mazot (0,150 x 185 x 0,57) 

Traktör Ripper' in 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Cinsi

(190-209 HP) fiyatı = A

Motor greyder (80 HP'den yukarı güçte, takriben 9 ton)

Mazot (0,150 x 80 x 0,57) 

İşletme :

Operatör Makinist 

Yağcı

Greyder (190-209 HP)  

Mazot (0,150 x T x 0,57) 
(Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  vb.karşılığı)

İşletme :

Operatör Makinist 

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) (0,030 x 80 x 
0,57)

Cinsi

Traktör ripper (TD25 veya emsali 185 HP+ripper)

Analizin Adı:

(TD 25 veya emsali 185 DHP + Ripper ) fiyatı = A

Cinsi

Greyder' in 1 saatlik ücreti

İşletme :

Yağcı

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Motör Greyder' in 1 saatlik ücreti

(80 DHP den yukarı güçte takriben 9 ton ) fiyatı = A
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1009 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1019 0,000171

10.160.1026 kg 15,8175

10.160.1026 kg 3,164

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1,00

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1010 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1023 0,000274

10.160.1026 kg 2,8499715

10.160.1026 kg 0,5699943

10.100.1054 Ay 0,01

10.100.1011 Saat 1

10.100.1063 Saat 4

Cinsi

(TD 25 veya emsali 185 DHP + Bıçak) fiyatı = A

Traktör Buldozer' in 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Kompresör' ün 1 saatlik ücreti

(2 Tabancalı 210 cfm lik kompresör, Tabanca Hortumları) fiyatı = A

Analizin Adı:

Lağımcı

210 Cfm lik Kompresör + hortum ve tabancalar)

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 

Cinsi

Mazot 

Tabancacı Erbap İşçi

İşletme :

Makinist

Mazot (0,150 x 185 x 0,57) 

Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak)

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Yağcı

Operatör Makinist 

Formen

İşletme :

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
(0,030 x 185 x 0,57)
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1011 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1024 Saat 0,000274

10.160.1026 kg 2,8499715

10.160.1026 kg 0,5699943

10.100.1054 Ay 0,01

10.100.1063 Saat 1,00

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1012 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1029 0,000171

10.160.1026 kg 8,55

10.100.1055 Saat 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1013 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1030 0,0002

10.160.1026 kg 6,84

10.160.1026 kg 1,368

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Analizin Adı:

İşletme :

Cinsi

(1 1/2 yd³ lük ve 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lastik tekerlikli yükleyici  ) fiyatı = A

(210 cmf. Kapasiteli kompresör ve Vantilasyon Boruları ) fiyatı = A

Makinist 

Erbab işçi

Vantilasyon Makinası (210 Cfm'lik kompresör + vantilasyon 
boruları, aksesuarı dahil)

İşletme :

Analizin Adı:

Vantilasyon için kompresör' ün 1 saatlik ücreti

Operatör - Makinist

Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti

Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti

Cinsi

Yağcı

Yağcı

Kazıcı yükleyici (100 HP) 
(maksimum 2,5 m³) 

Analizin Adı:

Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 

Mazot  

Cinsi

Operatör - Makinist

Mazot (0,150 x 100 x 0,57)
Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı

Yükleyici   ( 80 HP)

İşletme :

Mazot (0,150 x 80 x 0,57)

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
(0,030 x 80 x 0,57)

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1014 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1031 0,0002

10.160.1026 kg 8,55

10.100.1055 Saat 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1015 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1033 0,000346

10.160.1026 kg 1,14

10.100.1054 Ay 0,012

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1016 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1040 kg 0,000116

10.100.1055 Saat 1,2

Analizin Adı:

İşletme :

Operatör - Makinist

Yağcı

 Vibratör (21/2 HP güç (9 - 16 yd³/saat  kapasiteli )

Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti

Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti

Cinsi

Yükleyici  (100 HP)

Mazot (motorin)

(21/2 HP güç :(9 - 16 yd³/saat) kapasiteli Vibratör) fiyatı = A

Analizin Adı:

Mazot (0,150 x 100 x 0,57)
Yakıt, makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Operatör makinist

Analizin Adı:

Vibratör' ün 1 saatlik ücreti

Betoniyer (Motörü ile ve takriben 250 litrelik)

Cinsi

Betoniyer' in 1 saatlik ücreti

Motörü ile ve takriben 250 - 311 litrelik

Cinsi

Makinist

4 HP * 0,0855 = 0,342 
Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. Karşılığı

10.160.1026 kg 0,342

Mazot (Akaryakıt, makine yağı,  üstübü  karşılığı) 

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1017 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1042 0,000086

10.100.1060 Saat 0,48

10.100.1054 Saat 2,88

10.100.1059 Saat 4

10.100.1062 Saat 3

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1018 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1043 0,000171

10.160.1026 kg 5,985

10.160.1026 kg 1,197

10.100.1060 Ay 0,001

10.100.1054 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 0,5

10.100.1062 Saat 0,5

1 saatlik elek ücreti

İşletme :

 215 HP * 0,0855 = 18,383 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. 
Karşılığı

Yağcı

Formen

CİNSİ

İşletme :

1 saatlik ücreti

Elek Makinası (Takriben üniversal SB 60 emsali )

Yağcı

Düz işçi

(Takriben üniversal SB 60 emsali ) fiyatı = A 

Analizin Adı:

Düz işçi

Konkasör'ün  1 saatlik ücreti

 120-150 m³/sa 215 HP

Cinsi

 Konkasör (120-150 m³/sa 215 HP)

Mazot 

Analizin Adı:

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) (0,030 x 70 x 
0,57)

10.160.1026

Formen

Mazot (0,150 x 70 x 0,57) 

Makinist

Makinist

1 saatlik ücreti

kg 18,3825
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1019 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1044 0,000137

10.160.1026 kg 5,985

10.100.1060 Ay 0,6

10.100.1054 Ay 1,2

10.100.1059 Saat 0,12

10.100.1062 Saat 0,6

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1020 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1051 0,000346

10.160.1026 kg 0,684

10.100.1056 Saat 1,00

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1021 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1052 0,000137

10.160.1026 kg 0,855

10.100.1056 Saat 1,2

Mazot (0,150 x 10 x 0,57)
Mazot, makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı

Makinist yardımcısı 

Motopomp (5 Ps. Gücünde)

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 

Düz işçi

1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Mazot (0,150 x 70 x 0,57)
Mazot, makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı

Cinsi

10 HP

Cinsi

Motopomp (10 HP)

Analizin Adı:

Eleme makinası ( 70 HP, 100 m³/sa)

Makinist yardımcısı 

Motopompun 1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

İşletme :

(5 Ps. Gücünde motopomp) fiyatı = A

Eleme makinasının 1 saatlik ücreti

70 HP, 100 m³/sa

Cinsi

Yağcı

Makinist

5 Ps. lik Motopomp ' un 1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Formen
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1022 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1056 0,000346

10.160.1026 kg 6,156

10.100.1054 Ay 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1023 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1059 0,000171

10.160.1026 kg 6,156

10.100.1051 Ay 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1024 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1063 0,000346

10.160.1026 kg 0,7695

10.160.1026 kg 0,1539

10.100.1054 Ay 0,012

45 Ps. Lik Motopomp ' un 1 saatlik ücreti

(Titreşimli darbeli)  motörlü kompaktör fiyatı = A Motör Gücü : T (HP)

İşletme :

Şoför

Arazöz (5 tonluk su tankı) fiyatı = A

Mazot (Akaryakıt, makine yağı,  üstübü  karşılığı) 

Cinsi

Arazöz (5 tonluk su tankı)

Arazöz ' ün  1 saatlik ücreti

Makinist 

Analizin Adı:

Mazot (Akaryakıt, makine yağı,  üstübü  karşılığı) 

Analizin Adı:

Cinsi

Cinsi

Her cins (Titreşimli darbeli)  motorlu kompaktör 

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
(0,030 x T x 0,57)

(45 Ps. Gücünde motopomp) fiyatı = A

Motopomp (45 Ps. Gücünde)

Her cins (Titreşimli darbeli motörlü kompaktör ' ün) 1 saatlik ücreti

Mazot (0,150 x T x 0,57)

Makinist 

Analizin Adı:

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1025 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1064 0,000171

10.160.1026 kg 6,84

10.160.1026 kg 1,368

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1026 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1065 0,000171

10.160.1026 kg 7,182

10.160.1026 kg 1,436

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Yağcı

Operatör Makinist 

Titreşimli silindir  ( 35 - 58 ) DHP

(4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben T ( 51 - 56 DHP) fiyatı = A

Cinsi

(4 - 5 tonluk statik ağırlık ve 8 - 9 tonluk dinamik kuvvette titreşimli silindir + lastik tekerlekli traktör,
 takriben T ( 35 - 58) DHP) fiyatı =

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
0,030 x (35 + 49) x 0,57

Operatör Makinist 

Mazot 0,150 x (35 + 45) x 0,57

İşletme :

Cinsi

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
0,030 x ( 35 + 45) x 0,57

Mazot 0,150 x (35 + 49) x 0,57

İşletme :

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Titreşimli silindir ' in 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Yağcı

Analizin Adı:

1 Titreşimli silindir ' in 1 saatlik ücreti

Titreşimli silindir  (41 - 56 ) DHP
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1027 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1072 0,000171

10.160.1026 kg 3,42

10.160.1026 kg 0,684

10.100.1054 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1028 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1027 1,6

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1029 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1027 2,1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1030 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1027 2,65

3 çift tamburlu keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti

1.60 x (Poz 19.100.1049 birim fiyatı)

Analizin Adı:

(Takriben 160 DHP paletli traktör çekici tamburlarının  toplam ağırlığı asgari 18000 kg olan  2 tamburlu)

2 çift tamburlu keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti

 Makinist 

Yağcı

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 
(0,03 x 40 x 0,57)

Analizin Adı:

1 çift tamburlu Baraj tipi keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti

Cinsi

Takriben 100 DHP paletli traktör çekici tamburlarının  toplam ağırlığı asgari 12000 kg olan, (Poz 03.043) deki evsafta 6 tamburlu

CİNSİ

2.10 x (Poz 19.100.1049 birim fiyatı)

2,65 x (Poz 19.100.1049 birim fiyatı)

(Takriben 70 DHP paletli traktör çekici, tamburlarının  toplam ağırlığı asgari 8000 kg olan (Poz 03.043) deki evsafta 4 tamburlu)

Mazot (0,150 x 40 x 0,57)

(40 DHP paletli traktör + toplam asgari 4500 kg olan, beheri en az 1.20m uzunlukta 1 çift tanburlu keçi ayağı fiyatı = A

Cinsi

Analizin Adı:

Komple keçiyağı silindir

İşletme :

Cinsi

Analizin Adı:

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Komple keçiyağı silindirin 1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1031 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1073 0,000171

10.160.1026 kg 3,42

10.160.1026 kg 0,684

10.100.1054 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1032 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1075 0,000171

10.160.1026 kg 3,42

10.160.1026 kg 0,684

10.100.1054 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

Mazot (0,150 x 40 x 0,57)

İşletme :

Yağcı

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) (0,030 x 40 x 
0,57)

Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Makinist 

Yağcı

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) (0,030x40 x 
0,57)

Analizin Adı:

(40 DHP asgari 8 - 10 tonluk 3 tekerlekli silindir) fiyatı = A

Cinsi

Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti

Asgari 7 tonluk + 40 DHP çekici ile fiyatı = A

Cinsi

Lastik tekerlekli silindir
 (Asgari 7 tonluk + 40 DHP çekici ile)

Demir merdaneli silindirin
(40 DHP asgari 8 - 10 tonluk 3 tekerlekli silindir)

İşletme :

Makinist 

Mazot (0,150 x 40 x 0,57)

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1033 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1114 0,000243

10.160.1026 kg 8,265

10.160.1026 kg 1,71

10.100.1055 Saat 3

10.100.1056 Saat 2

10.100.1060 Saat 1,50

10.100.1062 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1034 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1126 0,000171

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1035 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1143 0,000137

10.160.1025 kg 1,5

10.160.1025 kg 0,15

10.100.1054 Ay 0,006

10.100.1064 Saat 1

Kayar Kalıplı Brton Kaplama Makinası
 (50 m³/sa kapasiteli - 130 HP gücünde)

Düz işçi 

Oto.beton santralı (1000 litre,50 m³/saat) 1 saatlik ücreti

Makinist

Jeneratör ( 5 kW veya daha büyük)

Cinsi

5 KW. generatör grubunun 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Cinsi

Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m³/saat 

Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m³/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniyer yükleme 
kovası + cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saati+basınçlı hava donanımı+ bakım platformu +kumanda kabini+ kumanda 

ponosu + taşıyıcı konstrüksiyonu+ çimento silosu+ çimento helezonu dahil)

Çırak

Benzin (Makine yağı, üstübü vesaire karşılığı )

(7.5 HP. benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar) fiyatı = A

Benzin

Mazot (Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı) 

Mazot 

İşletme :

Formen

Beton Kaplama makinasının 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Cinsi

Makinist Yrd.

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Operatör Makinist 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1036 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1194 Ahşap doğrama imalat atelyesi Adet 0,000116

10.130.9991 m³ 0,50

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 12,00

10.160.1026 Mazot (motorin) kg 1,15

(10 kw jeneratör için)

İşletme:

10.100.1060 Formen Saat 1,00

10.100.1018 Sıcak demirci ustası Saat 3,50

10.100.1046 Sıcak demirci usta yardımcısı Saat 6,50

10.100.1062 Düz işçi (inşaat işçisi) Saat 6,50

10.100.1059 Saat 0,20

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1037 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1196 Ahşap doğrama imalat atelyesi Adet 0,000116

10.130.9991 m³ 0,50

10.160.1030 Elektrik enerjisi kWh 12,00

10.160.1026 Mazot (motorin) kg 1,15

(10 kw jeneratör için)

İşletme:

10.100.1060 Formen Saat 1

10.100.1009 Marangoz ustası Saat 6

10.100.1008 Doğramacı ustası Saat 3

10.100.1017 Dülger ustası Saat 1

10.100.1041 Marangoz usta yardımcısı Saat 1

10.100.1062 Düz işçi (inşaat işçisi) Saat 6,2

19.100.1112 Forklift'in 1 saatlik ücreti Saat 0,1

Cinsi

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Cinsi

Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti

Yağcı

Su

Su

1 saatlik ücreti

Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti

1 saatlik ücreti
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Poz No.:
Ölçü Birimi

52.900.1038 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1184 A 0,000100

10.160.1030 kWh 30,0

10.160.1026 kg 17,058

10.160.1026 kg 3,412

10.100.1060 Saat 4

10.100.1068 Saat 4

10.100.1019 Saat 3

10.100.1047 Saat 3

10.100.1021 Saat 6

10.100.1054 Saat 2

10.100.1056 Saat 2

10.100.1063 Saat 14

10.100.1055 Saat 1

10.100.1057 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1039 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1058 A 0,000171

10.160.1026 kg 35,91

10.160.1026 kg 7,182

10.100.1037 Saat 1,2

Analizin Adı:

Mobil Beton Pompası (420 HP)

Akaryakıt karşılığı

Demirci

Makinist

Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)

Cinsi

Makinist yardımcısı

Usta I. Sınıf

Mazot

Makine yağı, benzin, üstübü  karşılığı

Analizin Adı:

Saatlik 2 m³/saat prefabrik beton kapasiteli

Operatör yardımcısı

Operatör Makinist 

Kaynakçı

Cinsi

Mazot (0,150 x 420 x 0,57)

Demirci yardımcısı

İşletmesi 

Beton Pompa Operatörü

Mazot 

İşletme :

Formen

Kanalet fabrikası 1 saatlik ücreti

Kanalet fabrikası ( Saatlik 2 m³/saat prefabrik
beton kapasiteli)

Elektrik ceryan

Erbab işçi

1 saatlik ücreti

1 saat ücreti

Makine yağı, üstübü vb. karşılığı

Mazot (0,030 x 420 x 0,57)
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1040 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1227 A 0,000116

10.160.1026 kg 13,68

10.100.1055 Saat 1,2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1041 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1237 0,000116

10.160.1030 kWh 6

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1042 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1238 0,000242

10.160.1026 kg 3,42

10.100.1055 Ay 1,2

4 ton, 40 HP

Analizin Adı:

Cinsi

Paletli delgi makinası (160 HP)

Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti

İşletmesi 

Operatör makinist

Forklift (4 ton, 40 HP)

Forklift'in 1 saatlik ücreti

İşletme :

Akaryakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı

Mazot (0,150 x 160 x 0,57)

Cinsi

Mazot (0,150 x 40 x 0,57)
Mazot, makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı

Cinsi

Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti

Analizin Adı:

Analizin Adı:

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Operatör makinist

Demir kesme ve bükme makinası

Elektrik enerjisi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.1043 Saat

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.120.1239 0,000151

10.160.1026 kg 6,84

10.100.1055 Ay 1,2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.2001 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1001 Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) m³ 0,5

10.130.1004 Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) m³ 0,5

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.2002 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1002 m³ 0,5

10.130.1005 m³ 0,5

İşletme :

Operatör makinist

Elenmiş çakıl (yıkanmış) hazırlanması

 Mobil vinç ( 9 ton, 80 HP)

9 ton, 80 HP

MALZEME BEDELLERİ

Cinsi

Analizin Adı:

 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti

Mazot (0,150 x 40 x 0,57)
Mazot, makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı

Cinsi

Toplam

Toplam

1 m³ fiyatı

Kum

Cinsi

1 m³ fiyatı

Analizin Adı:

1 saatlik ücreti

Kum-çakıl malzemesi

Kum-çakıl malzemesi

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4001 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1001 Saat 0,014

10.100.1062 Saat 0,5

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4002 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1001 Saat 0,014

10.100.1062 Saat 0,5

Boşaltma - Figüre karşılığı

Cinsi

Analizin Adı:

MALZEME HAZIRLANMASI

Makine ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme  hazırlanması

Düz işçi

Çıkarma ve yükleme karşılığı

Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması

Düz işçi

Çıkarma ve yükleme karşılığı

Boşaltma, figüre

Analizin Adı:

Ekskavatör

Ekskavatör

Cinsi

1 m³ fiyatı

1 m³ fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4003 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Saat 0,014

52.900.1014 Saat 0,014

52.900.1019 Saat 0,025

52.900.1021 Saat 0,1

10.100.1060 Saat 0,25

52.900.1014 Saat 0,025

Eleğe yükleme karşılığı

Yükleyici

Analizin Adı:

Granülometri ve evsaf araştırma işleri karşılığı

Yıkama karşılığı

Cinsi

Makine ile elenmiş yıkanmış kum - çakıl (granülometrik) hazırlanması

Formen

Elek makinası

Taşıtlara yükleme, boşaltma, figüre karşılığı

Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 
saatlik ücreti

Çıkarma, depolama karşılığı:

Eleme karşılığı:

Toplam

1 m³ fiyatı

Motopompun 1 saatlik ücreti

Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik 
ücreti
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4004 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Saat 0,014

52.900.1014 Saat 0,014

52.900.1019 Saat 0,025

52.900.1021 Saat 0,1

10.100.1060 Saat 0,35

52.900.1014 Saat 0,025

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4005 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1001 Saat 0,007

52.900.1013 Saat 0,005

10.100.1062 Saat 0,3

TAŞIMA 2 Mt. 1

Makine ile elenmiş yıkanmış iki sınıfa ayrılmış kum - çakıl (granülometrik) hazırlanması

Formen

Eleğe yükleme karşılığı

Yükleyici

Eleme karşılığı:

Analizin Adı:

Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 
saatlik ücreti

Eleğe yükleme karşılığı

Yükleyici

Düz işçi

30 Metreye taşıma

Ekskavatör

Elek artığı malzeme

Cinsi

NOT: Bu fiyat tüvenan malzemenin istenilen granülometriye haiz olmaması ve kirli olması halinde uygulanır.

1 m³ kazı bedeli

Taşıtlara yükleme, boşaltma, figüre karşılığı

Elek makinası

Yıkama karşılığı

Motopompun 1 saatlik ücreti

Granülometri ve evsaf araştırma işleri karşılığı

Cinsi

Çıkarma, depolama karşılığı:

Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik 
ücreti

Toplam

%...... Yüklenici karı ve genel giderler

Analizin Adı:

Toplam

1 m³ fiyatı

Boşaltma, figüre karşılığı

Çıkarma, depolama karşılığı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4006 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1002 Saat 0,014

52.900.1014 Saat 0,014

52.900.1019 Saat 0,025

52.900.1021 Saat 0,100

52.900.1014 Saat 0,1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4201 kg

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4212 kg 1,1

52.900.1036 Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Saat 0,015

10.100.1019 Saat 0,15

10.100.1062 Saat 0,1

Makine ile elenmiş yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması

Çıkarma, depolama karşılığı:

Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik
ücreti

Eleğe yükleme karşılığı

Yükleyici

Eleme karşılığı:

Elek makinası

Çarık, Bilezik (Başlık) Kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatta kullanılacak ek 
levhaları, basit mennetler

I - Malzeme :

Analizin Adı:

Demirden basit ihrazat (Kaynaklı kaynaksız)

Düz işçi 

II - İşçilik :

Yapılması ve yerine konulması karşılığı

Taşıtlara yükleme, boşaltma, figüre karşılığı

Yıkama karşılığı

Analizin Adı:

Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 
saatlik ücreti

1 m³ fiyatı

Demirci

Cinsi

1 m³ kazı bedeli

Toplam

NOT: Bu fiyat tüvenan malzemenin istenilen granülometriye haiz olmaması ve kirli olması halinde uygulanır.
Taşıtlara yükleme, boşaltma, figüre dahil, ocaktan iş başına kadar taşıma bedeli hariç.

Motopompun 1 saatlik ücreti

Demir

Cinsi

Yapılması için gereken kömür,elektrik, kaynak, perçin ve 
benzeri karşılığı dahil
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4051 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.160.1003 kg 0,425

10.160.1003 kg 0,213

52.900.1040 Saat 0,011

10.100.1011 Saat 0,011

10.100.1063 Saat 0,044

52.900.1004 Saat 0,05

52.900.1014 Saat 0,03

10.100.1062 Saat 0,25

52.900.1014 Saat 0,006

 İşçilik :

Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta

Yükleyici

Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti

Lağımcı

Erbap düz işçi

Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi, büyük parçaların 
kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, 
yüklenmesi, boşaltılması, istifi karşılığı

Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı

Taşıtlara yükleme boşaltma 

Düz işçi

Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı

Cinsi

Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve 
iş emniyeti karşılığı

Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik 
ücreti

Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 
saatlik ücreti

(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler 
karşılığı)

Ocak üstünde ve ocakta temizleme

 Malzeme :

1 m³ fiyatı

Patlayıcı madde karşılığı

Analizin Adı:

Ocak taşı hazırlanması
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4052 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4051 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,008

52.900.1014 Saat 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4053 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4058 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,008

52.900.1014 Saat 0,006

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Yükleyici

NOT : Küme yerinden konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.

Cinsi

Konkasör

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

Cinsi

Kazı taşı

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Yükleyici

Kırma, yükleme, eleme karşılığı

Konkasör

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

Yükleyici

Analizin Adı:

Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Beton için

Analizin Adı:

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Yükleyici

NOT : Ocaktan konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir. 

Ocak taşı

1 m³ kırma taş fiyatı

1 m³ kırma taş fiyatı

Kırma, yükleme, eleme karşılığı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4054 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4059 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,008

52.900.1014 Saat 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4055 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4051 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,011

10.100.1060 Saat 0,1

52.900.1014 Saat 0,006

Yükleyici

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

NOT : Ocaktan konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir. 

NOT : Küme yerinden konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.

Yükleyici

Kırma, yükleme, eleme karşılığı

Konkasör

Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı

Formen

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

Yükleyici

Yükleyici

Kırma, yükleme, eleme karşılığı

Konkasör

Toplama taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Analizin Adı:

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Toplama taş

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Betonarme ve kaliteli beton için

Cinsi

Ocak taşı

Cinsi

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Analizin Adı:

1 m³ kırmataş fiyatı

1 m³ kırma taş fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4056 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4058 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,011

10.100.1060 Saat 0,025

52.900.1014 Saat 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4057 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.4059 m³ 1

52.900.1014 Saat 0,02

52.900.1017 Saat 0,011

52.900.1014 Saat 0,006

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

Yükleyici

Analizin Adı:

Toplama taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Konkasör

Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı

Kazı taşı

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Yükleyici

Kırma, yükleme, eleme karşılığı

1 m³ kırmataş fiyatı

1 m³ kırmataş fiyatı

NOT : Küme yerinde konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir. 

Analizin Adı:

Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm. ye kadar kırmataş hazırlanması

Betonarme ve kaliteli beton için

Cinsi

Yükleyici

Konkasör

Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı

Formen

Yükleyici

Kırma, yükleme, eleme karşılığı

Kazı taşı

Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması 
karşılığı

Betonarme ve kaliteli beton için

Cinsi

NOT : Küme yerinde konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir. 

201



Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4058 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1063 Saat 2

10.100.1062 Saat 0,5

52.900.1014 Saat 0,006

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4059 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1063 Saat 4

10.100.1062 Saat 0,5

52.900.1014 Saat 0,006

İstifi

Toplama taş hazırlanması 

Balast, blokaj, yol ve beton için kırma taş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta

Cinsi

Taşıtlara yükleme ve boşaltma

Yükleyici

Analizin Adı:

İşçilik :

Taşların seçilerek toplanması, irilerinin kırılması, 
temizlenmesi ve ayrılması.

Erbab düz işçi

Düz işçi

Taşıtlara yükleme ve boşaltma

Kazı taşı hazırlanması 

Analizin Adı:

1 m³ fiyatı

1 m³ fiyatı

İstifi Yapılması 

Düz işçi

İşçilik :

Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme 
halinde toplanması.

Erbab işçi

Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş,  taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta

Yükleyici

Cinsi
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4060 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.160.1001 kg 0,085

10.160.1004 Mt. 0,85

10.160.1005 Adet 0,85

52.900.1010 Saat 0,093

52.900.1002 Saat 0,011

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4061 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1009 Saat 0,015

52.900.1002 Saat 0,01

Cinsi

Cinsi

(0.100 - 0.250 ton) ağırlığında

Kazı taşından tahkimat taşı hazırlanması 

Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması 

Analizin Adı:

Ekskavatör ( 2 1/2 yd³)

1 m³ fiyatı = A =

NOT : Bu analiz yardımcı analiz olup ihzarat fiyatı ödenmesi için kullanılır.

Buldozer

Ekskavatör ( 2 1/2 yd³)

1 m³ fiyatı = A =

NOT: Poz No. 08.105 deki gibidir.
1 ton fiyatı = A / 1,80 = 

Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılma- sı, bu
kategoriye göre yığılması, yüklen- mesi, boşaltılması,
icabına figüresi, vs. işçilikleri de kapsayan el emeği ve
makine hizmetleri karşılığı Buldozer ve Ekskavatör
makinesi cinsinden :

Fitil

Kapsül

Kompresör

Ocak üstünde, ocak yüzünde makine ile yapılan hafriyat 
dışında kalan temizleme, deliklerin açılması, 
doldurulması, patlatıl- ması, büyük parçaların kırılması, 
çürükle- rin temizlemesi, kategorilere göre ayrıl- ması, 
yüklenmesi boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin 
alınması v.s bilcümle işçilikleri de kapsayan el emeği ve 
makine hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör 
makinesi cinsinden :

Analizin Adı:

Jel Dinamit

(0.100 - 0.250 ton) ağırlığında
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4101 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.100.1062 Saat 1,5

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4102 m³

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

52.900.1020 Saat 0,067

Poz No.: Analizin Adı: Ölçü Birimi

52.900.4111 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1201 Ton 1

10.100.1062 Saat 1

Cinsi

Portland çimentosu (Torbalı)
 (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) bedeli

Düz işçi

İstif ve muhafazası

Motorlu tulumba ile su hazırlanması

Çıkarılması

Motorlu tulumba 

Analizin Adı:

Cinsi

El ile 1 m³ su hazırlanması  fiyatı

Toplam 1 ton çimento bedeli

Analizin Adı:

Düz işçi

El ile 1 m³ su hazırlanması

Dere, kuyu, memba vs. den

Cinsi

Çıkarma, yükleme

Su kabı, çıkrık, el tulumbası gibi araçlarla

NOT : Rayiçlere giren su fiyatları şehir suyuna aittir. Şehir suyu olmayan yerlerde el ile veya motorlu tulumba ile su temin edildiğinde bu 
fiyatlar kullanılır.

NOT : Rayiçlerde gösterilen su fiyatları şehir suyuna aittir. Şehir suyu olmayan yerlerde el ile veya motorlu tulumba ile su temin 
edildiğinde bu fiyatlar kullanılır.

 1 m³ su  fiyatı

Çimento hazırlanması (Torbalı Çimento)
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Poz No.: Analizin Adı: Ölçü Birimi

52.900.4112 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1202 Ton 1

10.100.1062 Saat 1

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4202 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1701 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4203 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1702 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

İstif ve muhafazası

Düz işçi

Cinsi

Analizin Adı:

İnce ( Ø 8 - 12mm) Betonarme demir hazırlanması 

Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N )

Çimento hazırlanması (Dökme Çimento)

Cinsi

Demir bedeli

Cinsi

Demir bedeli

İstif ve muhafazası

Düz işçi

İstif ve muhafazası

Düz işçi

İnce ( Ø 6mm) betonarme demir hazırlanması 

Toplam 1 ton çimento bedeli

1 ton fiyatı

Toplam

Toplam

Analizin Adı:

.
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4204 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1703 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4205 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1704 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4206 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1705 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Demir bedeli

Kalın (Ø 14  - 32 mm) Tor çeliği hazırlanması 

Analizin Adı:

İstif ve muhafazası

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Kalın ( Ø 14  - 50 mm) Betonarme demir hazırlanması 

Düz işçi

Cinsi

İstif ve muhafaza

Düz işçi

İnce (Ø 8  - 12 mm) Tor çeliği hazırlanması 

Cinsi

Demir bedeli

Düz işçi

Demir bedeli

İstif ve muhafaza

Cinsi

Toplam

Toplam

Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4212 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1707 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4213 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1708 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4214 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1752 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4215 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1751 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Cinsi

Hasır Çelik Hazırlanması (3 - 10 kg/m²)

Düz işçi

Düz işçi

Cinsi

Profil demiri ( Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması 

Analizin Adı:

Analizin Adı:

Düz işçi

Analizin Adı:

Cinsi

Hasır Çelik

Hasır Çelik Hazırlanması (1,5 - 3kg/m²)

Analizin Adı:

Hasır Çelik

Düz işçi

İstif ve muhafaza

İstif ve muhafaza

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam

Demir bedeli

Demir bedeli

Cinsi

Profil demirleri ( Dört köşe ve lamalar) 
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Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4216 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.130.1753 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4217 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.200.1001 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4218 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.200.1002 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Poz No.: Ölçü Birimi

52.900.4219 Ton

Poz No.:
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı
Bölüm 

Toplamı

10.200.1003 Ton 1

10.100.1062 Saat 2

Cinsi

Sac bedeli

Hasır Çelik

Düz işçi

Cinsi

İstif ve muhafaza

Cinsi

Analizin Adı:

Düz işçi

İstif ve muhafaza

Düz işçi

Analizin Adı:

1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması 

Analizin Adı:

2,50 -5 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması 

Düz işçi

Sac bedeli

İstif ve muhafaza

Analizin Adı:

Sac bedeli

2,00 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması 

Cinsi

Hasır Çelik Hazırlanması (1,5 kg/m² den az)

Toplam

Toplam

Toplam

Toplam
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1001
 

1 ton çimentonun M metre mesafeye 
taşınması

F=K(0,00017x√¯M) TL/ton

1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) 1,000  

Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı:

Düz işçi Saat 0,500  

%... Müteahhit karı ve genel giderler:

1 ton çimentonun taşıma bedeli:

K: Kullanılan motorlu taşıtın Cinsi ne olursa
olsun 8 saatlik gündeliğine eşit ve her sene
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rayiç
Komisyonu tarafından tespit ve tamim
edilecek (TL Cinsinden ) bir katsıyıdr.

M: Metre Cinsinden taşıma mesafesi
Not: 

Yükleme fabrika tarafından yapılıp çimento 
fiyatına ilave edildiğinden yükleme bedeli 
ayrıca ödenmez.

Taşıma mesafesi <=10 000 m ise

TAŞIMALAR

ton

 Poz No Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Cinsi

Analizin adı :

Çimento Taşınması 

Çimento Fabrikasından veya deposundan satın alınmış çimentonun her nevi yol ve vasıta ile iş başına kadar taşınması için yapılan her türlü
hizmet ve giderlerle müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil (Fabrikada yükleme hariç) beher ton çimentonun yükleme, boşaltma ve
taşıma bedeli 
a) İnşaat aksamının bünyesine giren ve 55.116.1501 pozisyonu ile ödenen çimentoya ve / veya
b) İş yerinde hazırlanan ve 55.108.1001 pozisyonu ile ödenen çimentoya tatbik edilir.
c) 55.107.1001 fiyatına çimentonun fabrikasından alınıp iş başına kadar taşınmasına kadar yapılan yükleme ve boşaltma bedelleri dahildir.
d) İnşaat bünyesine giren çimentonun nakliye hesabında Poz 55.116.1501gereğince tespit edilen çimento miktarı esas alınacaktır.
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1001
 

Taşıma mesafesi >10 000 m ise
 

1 ton çimentonun M metre mesafeye 
taşınması

F=K(0,0007xM+0,01) TL/ton

1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) 1,000  

Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı:

Düz işçi Saat 0,500  

%... Müteahhit karı ve genel giderler:

1 ton çimentonun taşıma bedeli:

K: Katsayı (10.110.1003)

M: km Cinsinden taşıma mesafesi

 TutarıÖlçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

Çimento Fabrikasından veya deposundan satın alınmış çimentonun her nevi yol ve vasıta ile iş başına kadar taşınması için yapılan her türlü
hizmet ve giderlerle müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil (Fabrikada yükleme hariç) beher ton çimentonun yükleme, boşaltma ve
taşıma bedeli 
a) İnşaat aksamının bünyesine giren ve 55.116.1501 pozisyonu ile ödenen çimentoya ve / veya
b) İş yerinde hazırlanan ve 55.108.1001 pozisyonu ile ödenen çimentoya tatbik edilir.
c) 55.107.1001 fiyatına çimentonun fabrikasından alınıp iş başına kadar taşınmasına kadar yapılan yükleme ve boşaltma bedelleri dahildir.
d) İnşaat bünyesine giren çimentonun nakliye hesabında Poz 55.116.1501gereğince tespit edilen çimento miktarı esas alınacaktır.

Analizin adı :

Çimento Taşınması 
ton

 Poz No Cinsi
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1002
 

Taşıma mesafesi <=10 000 m ise
 

1 ton demirinçimentonun M metre mesafeye 
taşınması

F=K(0,00017x√¯M) TL/ton

1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) 1,000  

Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı:

Düz işçi Saat 3,000  

%... Müteahhit karı ve genel giderler:

1 ton çimentonun taşıma bedeli:

K: Katsayı (10.110.1003)

M: km Cinsinden taşıma mesafesi

Poz B 55.107.1001’deki şartlar altında beher ton fabrikası demirin işbaşına kadar taşınması fiyatı
Karayolu İle Taşımalar : ( 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005)
Her cins vasıtalarla ve her nevi kaplamalı ve/veya kaplamasız her çeşit yolda malzeme cinslerine göre pozlarında uygulaması için tarifleri
yapılmış malzemelerin pozlarında yazılı yerlerde ölçülen beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşınması için yapılan her türlü işçilik,
araç, gereç, hizmet ve masraflarla Müteahhit karı ve genel masraflar dahil taşıma fiyatı malzeme Cinsine yazılı tariflere bağlı olarak
aşağıdaki pozlarda yazılı formüllerle hesap edilir.
Aşağıdaki Poz ve Formüllerde :
S = Pozunda Cinsi ve tarifi yapılmış malzemenin gösterildiği yerde ölçülmesi şartı ile beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşıma bedeli
(TL) olarak,
f = Metre (mesafe), (Ölçü esasları pozlarında gösterilmiştir.)
a = İhale indiriminin uygulanması ile bulunan emsal (=Katsayı)

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

ton

Analizin adı :

 Poz No Cinsi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Demir Taşınması 
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1002
 

Taşıma mesafesi <10 000 m ise
 

1 ton demirinçimentonun M metre mesafeye 
taşınması

F=K(0,0007xM+0,01) TL/ton

1 ton çimentonun taşıma tutarı (1xF) 1,000  

Boşaltma, istif ve muhafaza karşılığı:

Düz işçi Saat 3,000  

%... Müteahhit karı ve genel giderler:

1 ton çimentonun taşıma bedeli:

K: Katsayı (10.110.1003)

M: km Cinsinden taşıma mesafesi

Poz B 55.107.1001’deki şartlar altında beher ton fabrikası demirin işbaşına kadar taşınması fiyatı
Karayolu İle Taşımalar : ( 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005)
Her cins vasıtalarla ve her nevi kaplamalı ve/veya kaplamasız her çeşit yolda malzeme cinslerine göre pozlarında uygulaması için tarifleri
yapılmış malzemelerin pozlarında yazılı yerlerde ölçülen beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşınması için yapılan her türlü işçilik,
araç, gereç, hizmet ve masraflarla Müteahhit karı ve genel masraflar dahil taşıma fiyatı malzeme Cinsine yazılı tariflere bağlı olarak
aşağıdaki pozlarda yazılı formüllerle hesap edilir.
Aşağıdaki Poz ve Formüllerde :
S = Pozunda Cinsi ve tarifi yapılmış malzemenin gösterildiği yerde ölçülmesi şartı ile beher metre küpünün (f) metre mesafeye taşıma bedeli
(TL) olarak,
f = Metre (mesafe), (Ölçü esasları pozlarında gösterilmiştir.)
a = İhale indiriminin uygulanması ile bulunan emsal (=Katsayı)

Demir Taşınması 
ton

 Miktarı Birim Fiyatı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1003
 

 

10.110.1003
Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (0,0004xK)

0,0004

%... Müteahhit karı ve genel giderler 

"a" katsayısı

(a) nın hesabı

Genel taşıma formülü:

(F= 0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/ton

Barajlarda taşıma fiyatı m3 esasına göre
tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde
taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu

1,88 ton/m3 kabul edildiğinden bu formül;

F= 1,88x0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/m3

K: Katsayı (10.110.1003)

K= Taşıma katsayısı (10.110.1003)

A=1,25

ve kazı malzemelerinin taşınmasında 

B=1,00 alınarak;

F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√¯M ) TL/m3

F=0,0004xKx√¯M ) TL/ton

a=0,0004 K

Karayolu ile Taşımalar
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

Analizin adı :

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1003
 

Karayolu ile Taşımalar
ton

1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için (f ≤ 10.000 metre için);
  S=ax√¯f  (S = (a) katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü)
2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için (f >10.000 metre için);
 S=ax(0,00444xf+55,6)

Nakliyeler için 55.107.1003 Fiyatı Sadece;
1 – a) Poz 55.115.1302 ile ödenen (Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klâsta zemin kazılması ve (çekirdek hendeği cut–off
‘a konulması dahil) dolguya sedde veya baraj dolgusuna konulması) pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere
her granülometri ve permeabilitedeki ve her rutubetteki baraj dolgu veya sedde veya dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne
tatbik edilir.
1 – b) Poz 55.115.1306 ile ödenen (Barajlarda yumuşak kaya ve batak zemin kazılması) işinde kazı miktarında ölçülen yumuşak kaya ve
batak zeminin beher metre küpüne tatbik edilir.
55.115.1306 ve 55.115.1307 pozlarının beraberce kullanılmak mecburiyetinde bulunduğu yumuşak kayanın kazılması baraj veya sedde veya
dolguya konulması hallerinde sadece baraj veya dolgu veya sedde dolgusunda ölçülmesi kaydıyla nakliye için 55.107.1003 kullanılır.
1 – c) Poz 55.115.1307 ile ödenen (Barajlarda kazılarda alınan yumuşak kaya ile her türlü dolgu, sedde veya baraj dolgusu yapılması)
pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere her granülometri ve permeabilitedeki baraj dolgu veya sedde veya
dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.
1 – d) Poz 55.115.1308 ile ödenen (Barajlarda ocak ve ariyet yerlerinde yumuşak kaya kazılması ve dolgu, sedde veya baraj dolgusuna
konulması) pozunun tatbik edildiği geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli olmak üzere her granülometri ve permeabilitedeki baraj dolgu veya
sedde veya dolgunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.
1 – e) Poz 55.115.1309 ile ödenen (Barajlarda yumuşak kaya veya batak zemin kazılması ve yolda dolguya konulması) işinde kazı miktarında
ölçülen yumuşak kaya batak zeminin beher metre küpüne tatbik edilir.
2 – Poz 55.115.1311 ile ödenen kazılardan alınan kaya ile baraj dolgusu, dolgu veya sedde yapılması halinde 55.115.1311 ‘in tatbik edildiği
dolgu, sedde veya baraj dolgusunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.

3 – Poz 55.115.1312 ile ödenen ocakta ve/veya ariyette kaya kazılması dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması işinde 55.115.1312 ‘nin

tatbik edildiği dolgu, sedde veya baraj dolgusunun proje üzerinden ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.

4 – Poz 55.115.1040 ile ödenen kayadan gayri zemin ve/veya yumuşak kayada röpriz yapılması işinde 55.115.1040 ‘ın tatbik edilerek

meydana getirilen yeni depo, sedde, dolgu veya baraj dolgusu proje üzerinden beher metre küpü için tatbik edilir.

5 – Poz 55.115.1041 ile ödenen kaya zeminlerde röpriz yapılması işinde 55.115.1041 ‘in tatbik edilerek meydana getirilen yeni depo, sedde,

dolgu veya baraj dolgusu proje üzerinden beher metre küpü için tatbik edilir.

6 –Kâgir inşaatta mukaveledeki birim fiyatların notlarında gösterilen malzeme sarfiyat cetveline göre tespit olunan moloz taşın beher metre

küpüne tatbik edilir.

7 – Poz 55.115.1350ile ödenen batardolar için kilin proje ölçülerine göre yerine konulmuş beher metre küpüne tatbik edilir.

8 – Poz 52.150.1001, 52.150.1002 ile ödenen kuru duvar ve kaba yontma taş inşaatlarına lazım gelen taşın beher metre küpüne tatbik edilir.

9 – Poz 55.117.1029, 55.117.1030 pozisyonları ile ödenen taş tahkimat işlerinde malzeme ihtiyaç cetveline göre tatbik edilecek moloz taşın

beher metre küpüne tatbik edilir.

10 – Poz 55.117.1004, 55.117.1005, 55.117.1006, 55.117.1007, 55.117.1008, 55.117.1009, 55.117.1010, 55.117.1011, 55.117.1011/1,

55.117.1013, 55.117.1014, B – 17.116, 55.117.1016, 55.117.1017, 55.117.1018, 55.117.1019, 55.117.1020, 55.117.1021 pozisyonları ile

gösterilen muhtelif kalınlık ve cinsteki perelerin malzeme ihtiyaç listesine göre tespit edilen moloz taşın beher metre küpü için tatbik edilir.

11 – Poz 55.115.1351 ile ödenen kum veya çakıl serilmesi işinde serilen malzeme kumlu çakıl veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde

serilen kum – çakıl karışımının beher metre küpü için tatbik edilir. Sadece kum veya sadece çakıl serildiği takdirde nakliyesi için

55.107.1003 kullanılmaz. 55.107.1004 kullanılır.

12 – Filtreler nakliye bakımından granülometrik durumuna göre nazarı itibare alınacaktır. Kumlu – çakıl veya çakıllı – kum karışımından

mürekkep filtreler proje üzerinden ölçülerek beher metre küpü için 55.107.1003 tatbik edilir. Sadece kum filtre veya sadece çakıl filtrelerin

nakliyesinde 55.107.1003 kullanılmayıp 55.107.1004 kullanılır.

Analizin adı :
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1003
 

Analizin adı :

Karayolu ile Taşımalar
ton

13 – Poz 55.350.1312, 55.350.1313, 55.117.1001 ve 55.117.1002 pozisyonları ile gösterilen duvar arka ve üstlerinin muhtelif malzemelerle
doldurulması işinde tatbik projesi üzerinden ölçülen dolgunun beher metre küpüne tatbik edilir.
14 – Poz 55.117.1022, 55.117.1023 ve 55.117.1024 pozisyonları ile gösterilmiş blokaj işlerinde malzeme ihtiyaç listesine göre tespit edilen
blokaj malzemesinin beher metre küpüne tatbik edilir.
15 – Poz 55.115.1348 ve/veya 55.115.1349 ile gösterilen riprap yapılması işinde projesi üzerinden ölçülen riprapın beher metre küpüne
tatbik edilir.
16 – Poz 55.350.1401, 55.350.1402, 55.350.1403 ile gösterilen alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konulması işlerinde
malzemenin kumlu çakıl veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir.
17 – Poz 55.350.1404, 55.350.1405, 55.350.1406 pozisyonlarında gösterilen kaplama altı malzeme hazırlanmasında malzemenin kumlu çakıl
veya çakıllı kum karışımı olduğu takdirde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir.
18 – Poz 55.108.1002, 55.108.1009, 55.108.1003, 55.108.1011, 55.108.1012 numaralı İhzarat fiyatlarının tatbik edildiği malzemelerin
kumlu çakıl, çakıllı kum karışımı olması şartıyla figürede ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir. Sadece kum veya sadece çakıl
malzemelerin ihzaratları için 55.107.1003 tatbik olunmaz. 55.107.1004 tatbik olunur.
19 – Moloz taşının figürede ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.
20 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1003 kullanılır. Beher
metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1004
 

 

10.110.1003
Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (0,0004xK)

0,0004

%... Müteahhit karı ve genel giderler 

"a" katsayısı

(a) nın hesabı

Genel taşıma formülü:

(F= 0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/ton

Barajlarda taşıma fiyatı m3 esasına göre
tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde
taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu

1,88 ton/m3 kabul edildiğinden bu formül;

F= 1,88x0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/m3

K: Katsayı (10.110.1003)

K= Taşıma katsayısı (10.110.1003)

A=1,25

ve kazı malzemelerinin taşınmasında 

B=1,00 alınarak;

F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√¯M ) TL/m3

F=0,0004xKx√¯M ) TL/ton

a=0,0004 K

Karayolu ile Taşımalar

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

ton

Analizin adı :
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1004
 

Karayolu ile Taşımalar
ton

Analizin adı :

1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için (f ≤ 10.000 metre için);

  S=0,90xax√¯f     (S = 0,90 çarpı (a) katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü)                                                                                                     

2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için (f >10.000 metre için);

 S=0,90xax(0,00444xf+55,6)                                                                                                                                                                       

Nakliyesinin ayrıca ödenmesi icap ettiği mukavelede yazılı nakliye bedelleri hesabında sırf 55.107.1004 ‘nin tatbik edileceği malzemeler ve

ölçü yerleri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.

Nakliyeler için 55.107.1004 Fiyatı Sadece;

1 – Poz 55.115.1301 ile ödenen kayadan gayri zemin kazılması ve depoya konulması işinde 55.115.1301 ‘ın tatbik edildiği her cins ve

klâstaki kayadan gayri zeminin kazılması ve depoya konulması halinde kazı miktarından ölçülen beher metre küpü için tatbik edilir.

2 – Poz 55.115.1305 ‘in tatbik edildiği yolda dolgu altında sandık açılması işinde 55.115.1305 ‘in tatbik edildiği kazının kazı miktarından

ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.

2 – a) Poz 55.115.1304 ile ödenen barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klâsta zemin kazılması ve yolda dolguya konulması

işinde Poz 55.115.1304 ‘ün tatbik edildiği kazılarda kazı yerlerinde ölçülen beher metre küp kazının nakliyesi için 55.107.1004 tatbik edilir.

3 – Poz 55.115.1342, 55.115.1343, 55.115.1346, 55.115.1351 pozisyonları ile ödenen filtrelerde, filtre malzemesi projesinde ve

granülometrik yapısında sadece çakıl veya sadece kumdan ibaret ise dolguda proje ölçüleri üzerinden ölçülen sadece kum sadece çakıl

filtrelerinin beher metre küpüne ödenir. Projelerinde gösterilmek şartıyla granülometrik olarak filtre kumlu–çakıl veya çakıllı–kumdan

teşekkül ediyorsa 55.107.1003 ile ödenir.

4 – Poz 55.350.1401, 55.350.1402, 55.350.1403 alt temel ve temel malzemesinin granülometri olarak sadece kum veya sadece çakıl olması

halinde malzemenin beher metre küpü için tatbik olunur. Alt temel ve temel malzemesinin granülometri olarak sadece kumlu–çakıl veya

çakıllı–kum olması halinde nakliye işlerinde 55.107.1004 kullanılmayıp beher metre küp malzeme için 55.107.1003 kullanılır. 
5 – Poz 55.350.1404, 55.350.1405, 55.350.1406 pozisyonlarında gösterilen kaplama altı malzemesi granülometri olarak sadece kum veya
sadece çakıl olması halinde malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. Kaplama altı malzemesinin sadece kumlu–çakıl veya çakıllı kum
olması halinde nakliye işlerinde 55.107.1004 tatbik edilmeyip beher metre küp malzeme için 55.107.1003 tatbik olunur.
6 – Poz 55.108.1002, 55.108.1009, 55.108.1003 pozisyonlarında gösterilen İhzarat işlerinde ihzar olunan malzeme sade kum veya çakıl
olduğu takdirde istife ölçülen malzemenin beher metre küpüne tatbik edilir. İhzar olunan malzeme kumlu çakıl veya çakıllı kum olduğu
takdirde 55.107.1004 tatbik olunmayıp nakliyeler için figürede ölçülen kum çakıl karışımının beher metre küpüne 55.107.1003 tatbik olunur.
7 – Poz 55.108.1017 ve 55.108.1018 ihzarat fiyatlarının tatbik edildiği İhzarat işlerinde figürede ölçülen malzeme için 55.107.1004 tatbik
olunur.
8 – Şapların, sıvaların tuğla duvar ve briket duvarların ve moloz taşı ile yapılmış inşaatın harcı içindeki kumun nakliyesi ödenmesi icap ettiği
takdirde malzeme ihtiyaç cetvellerine göre tespit edilmiş kumun beher metre küpüne tatbik edilir.
9 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1004 kullanılır. Beher
metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1005
 

 

10.110.1003
Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (0,0004xK)

0,0004

%... Müteahhit karı ve genel giderler 

"a" katsayısı

(a) nın hesabı

Genel taşıma formülü:

(F= 0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/ton

Barajlarda taşıma fiyatı m3 esasına göre
tespit edilmektedir. Baraj inşaatı işlerinde
taşınan malzemelerin ortalama yoğunluğu

1,88 ton/m3 kabul edildiğinden bu formül;

F= 1,88x0,00017xKxAxBx√¯M ) TL/m3

K: Katsayı (10.110.1003)

K= Taşıma katsayısı (10.110.1003)

A=1,25

ve kazı malzemelerinin taşınmasında 

B=1,00 alınarak;

F= 1,88x0,00017xKx1,25x1x√¯M ) TL/m3

F=0,0004xKx√¯M ) TL/ton

a=0,0004 K

Analizin adı :

Karayolu ile Taşımalar
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

218



 Poz No: Ölçü
Birimi

55.107.1005
 

Analizin adı :

Karayolu ile Taşımalar
ton

1 – 10.000 metreden küçük taşımalar için (f ≤ 10.000 metre için);
  S=1,30xax√¯f     (S = 1,30 çarpı (a) katsayısı çarpı (f) mesafesinin karekökü)
2 – 10.000 metreden büyük taşımalar için (f >10.000 metre için);
 S=1,30xax(0,00444xf+55,6)
Nakliyesinin ayrıca ödenmesi icap ettiği mukavelede yazılı nakliye bedelleri hesabında sırf 55.107.1005 ‘in tatbik edileceği malzemeler ve
ölçü yerleri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir.
Nakliyeler için 55.107.1005 Fiyatı Sadece;
1 – Sırf poz 55.115.1310 ‘un tatbik edildiği kayanın kazılması ve depoya konulması işlerinde kazı miktarından ölçülen kayanın beher metre
küpü için tatbik olunur. 55.115.1310 ve 55.115.1311 poz beraberce kullanılmak mecburiyetinde bulunduğu kayanın kazılması ve sedde veya
baraj veya dolguya konulması hallerinde 55.107.1005 kullanılmayıp 55.115.1311 esasına göre dolguda veya baraj veya sedde dolgusunda
ölçülen beher metre küp kaya dolgu için 55.107.1003 kullanılır. 55.115.1310 ve 55.115.1311 ‘in beraberce kullanıldığı hallerde 55.107.1005
tatbik olunmaz. 55.115.1311 için 55.107.1003 tatbik olunur.
2 – Poz 55.115.1313 ‘ün tatbik edildiği kaya kazılması yolda dolguya konulması işinde yol dolgusuna konulması şartı ile kazılan kayanın
kazı miktaında ölçülen beher metre küpüne tatbik edilir.
2 – a) 55.115.1330 ile ödenen baraj temel kazısı ve hazırlanması; pozunun tatbik edildiği kazının kazı miktaında ölçülen beher metre küpüne
nakliyle bedeli olarak 55.107.1005 tatbik olunur.
3 – Poz 55.320.1101 ve 55.320.1102 ‘nin tatbik edildiği (tünel kazısı) ve/veya (eğik veya dik eksenli tünel kazısı) için proje ve şartnameler
gereğince ödeme hattı içindeki kazının beher metre küpüne tatbik edilir.
4 – Nakliyesi ayrıca ödenmesi kaydedilen ve yukarıda ayrı ayrı gösterilen malzemelerin nakliyesi için sadece 55.107.1005 kullanılır. Beher
metre küpüne tatbik edilecek ölçü tarzları yukarıda gösterilmiştir. Başka bir ölçü tarzı tatbik edilmeyecektir.
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                                            NAKLİYELERE AİT GENEL NOTLAR

                           

1 – Taşıma pozisyon numaralarında bahsi geçen ve muhtelif inşaat aksamının bünyesine giren veya girecek olan malzeme miktarının

hesabında esas alınmak üzere bu inşaat aksamının yapılmış ve beher birim içine giren malzeme miktarı ihzarat ve inşaat birim fiyatları

pozisyonların hizalarında ve ilgili notlarında kaydedilmiştir. Taşıma fiyatları yapılmış inşaat aksamının bu esaslara göre hesap edilen ve

ölçülen miktarlara ve/veya ihzarata tatbik edilir.

2 – Taşıma pozisyonu numaralarındaki taşıma fiyatları her bir malzeme için vasati nakliye mesafesine tekabül eden taşıma külfetinin

bedelidir. Bunlara ayrıca ödenmek suretiyle inşaat ve imalat fiyatları ile birlikte işin mahiyetini meydana getirirler. Bu itibarla aynı evsaf ve

şartlara haizdirler.

3 – İhale indiriminin uygulandığı (a) katsayısının tatbiki suretiyle nakliye fiyatları olan 55.107.1003, 55.107.1004 ve 55.107.1005 bulunur.

Birim fiyatlarda 25,00 metreye nakliye bedelinin dahil olup olmadığına göre aşağıdaki usullere uygun hareket edilerek bulunacak (f)

mesafesi formüllere konulur.

3 – a) Birim fiyatlarda 25,00 metre mesafeye nakliye bedelinin dahil olduğu açıkça zikredilmemiş işlerde nakliye bedelinin ödenmesi

gerekiyorsa tarif edilmiş şeklide tayin ve tespit edilmiş nakliye mesafesi esas alınarak malzeme Cinsine göre yukarıdaki tariflere uygun düşen

formül tespit edilerek bu mesafe formüle konulacaktır.

3 – b) Birim fiyatlarda 25,00 metre mesafeye nakliye bedelinin dahil olduğu açıkça zikredilmiş işlerde nakliye bedelinin ödenmesi

gerekiyorsa tarif edilmiş şeklide tayin ve tespit edilmiş (Nakliye=) taşıma mesafelerinden 25,00 metre çıkarıldıktan sonra bulunan değer (f)

olarak malzemenin Cinsine uygun düşen formüle konulur. Bu halde 25,00 metre çıkarılarak bulunan mesafenin malzeme Cinsine bağlı olarak

tatbik edileceği formüle konulması esas olduğundan aşağıda gösterilen (F1, F2, F3, …, Fn) taşıma (=Nakliye) mesafeleri olarak hakiki taşıma

mesafelerinin her birinden 25,00 metre çıkarılarak bulunacak mesafeler (F1, F2, F3, …, Fn) olarak alınacaktır.
3 – c) Geçici istihkaklarındaki taşıma bedelleri olarak malzemenin Cinsine bağlı olarak 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008

pozisyonları kullanılacaktır. 55.107.1003 ‘ün kullanıldığı malzemeler için 55.107.1006 ve 55.107.1004 ‘ün kullanıldığı malzemeler için

55.107.1007 ve 55.107.1005 ‘in kullanıldığı malzemeler için 55.107.1008 kullanılır. 55.107.1003, 55.107.1004 ve 55.107.1005 için cari

olan malzemelerin ölçü tarzları mütenazıran 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 için de caridir. 55.107.1006, 55.107.1007 ve

55.107.1008 pozisyonlarının tatbikinde 55.107.1006, 55.107.1007 ve 55.107.1008 ‘de bulunan ve hakiki taşıma mesafesine en yakın ve

küçük olan mesafeye ait fiyatlar tatbik edilir. İnşaatın veya inşaat kısımlarının ikmalini müteakip malzeme Cinsine göre kullanılacak formül

tespit edilir ve tarif ve tespit edilmiş usullere göre nakliye bedelleri bulunur.

3 – d) Taşınan kitlelerin taşıma mesafeleri ile çarpımı ve bunların taşınan kitle orantısı şeklinde bulunacak ortalama taşıma mesafesi tespiti

bütün formüller karekök esasına göre olduğundan kullanılamaz.

3 – e1) M1 hacminin taşıma mesafesi = F1

 M2 hacminin taşıma mesafesi = F2

 M3 hacminin taşıma mesafesi = F3

“ “ “ “ “ Mn hacminin taşıma mesafesi = Fn

f≤10.000 mt için

İse ; Ortalama taşıma mesafesi karekökü;

√(F_0 ) =(M_1 √(F_1 )+M_2 √(F_2 )+M_3 √(F_3 )+⋯+M_n √(F_n ))/(M_1+M_2+M_3+⋯+M_n )

Şu kadar ki bu usulün tatbiki için M1, M2, M3, …, Mn hacimlerinin hepsinin aynı bir formülle hesap edilecek nitelikte hacimler olması

gerekmektedir. Farklı formüllerin kullanıldığı kütleler için ortalama taşıma mesafesi yukarıdaki formüllerle bulunmaz. Ancak bu formülün

kullanılabileceği hacimler için yukarıdaki usulle ortalama taşıma mesafesi tayin olunur.                                        
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3 – e2) 10.000 metre ve daha yüksek mesafelere yapılan taşımalara ait olmak üzere taşınan kitlelerin taşıma mesafeleri ile çarpımı ve

bunların taşınan kitle toplamına orantısı ile ortalama taşıma mesafesi tespit edilecektir.

 M1 hacminin taşıma mesafesi = F1

 M2 hacminin taşıma mesafesi = F2

 M3 hacminin taşıma mesafesi = F3

 “ “ “ “ “                                                                                                                                                            Mn hacminin taşıma mesafesi = Fn 

İse ; Ortalama taşıma mesafesi = F0 √(F_0 )=(M_1 xF_1+M_2

xF_2+M_3 xF_3+⋯+M_n xF_n)/(M_1+M_2+M_3+⋯+M_n )

Şu kadar ki bu usulün uygulanması için M1, M2, M3, …, Mn hacimlerinin hepsinin aynı bir formülle hesap edilecek nitelikte hacimler

olması gerekmektedir. Farklı formüllerin kullanıldığı kütleler için ortalama taşıma mesafesi yukarıdaki formüllerle bulunmaz. Ancak bu

formülün kullanılabileceği hacimler için yukarıdaki usulle ortalama taşıma mesafesi tayin olunur.

4 – Barajda ve/veya seddelerde bütün malzemelerin nakliye (=taşıma) mesafesi aşağıdaki esaslara göre tatbik edilecektir.

4 – a) Esas baraj gövdesinde (Batardolar, seddeler, blanket, yamaç kaplamaları hariç olmak üzere) her bir zon kısmına ayrı ayrı tatbik

edilmek üzere mezkur zon kısmının ,proje ve rölevelere göre esas baraj gövdesi içindeki ağırlık merkeziyle o zon kısmının malzemesinin

alındığı yerin (Kazı, ocak ve ariyet veya idarece müsaade edilmiş röprizin) bu zon kısmını meydana getirmek için kazılan kısmının ağırlık

merkezi arasındaki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu (nakliye=) taşıma mesafesidir.

Yukarıdaki tarifi yapılmış ağırlık merkezi, her bir zon kısmı için mezkur zon kısmının hacmi esas alınarak tespit edilecektir. Barajın esas

gövde en kesitlerinde aynı cins malzemeden yapılmış zonlar ekseni sağ ve solunda bulunuyor veya muhtelif parçalardan mürekep iseler, bu

takdirde mezkur zonun her bir parçası için yukarıdaki tariflere uygun şekilde ağırlık merkezi bulunur ve gene yukarıdaki tariflere uygun

şekilde nakliye mesafesi tayin edilir. Ve bu şekilde tayin edilen mesafe ele alınan zon kısmı miktarına tespit edilmiş esaslarda göz önünde

tutularak tatbik olunur.

4 – b) Batardolarda (memba, mansap ve diğer maksatlı batardolar ayrı ayrı ünite olarak müteala edilerek) batardoyu teşkil eden her bir zon

kısmına ayrı ayrı tatbik edilmek üzere mezkur zon kısmının proje ve rölevelere göre mevzubahis batardo içindeki ağırlık merkeziyle o zon

kısmına ait malzemenin alındığı yerin (Kazı, ocak ve ariyet veya idarece müsaade edilmiş röprizin) bu zon kısmını meydana getirmek için

kazılan kısmının ağırlık merkezleri arasındaki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu (nakliye=) taşıma mesafesidir.

4 – c) Yamaç kaplamaları, taşımalar bakımından barajdan ayrı bir kısım olarak düşünülecek ve bunların her bir zon kısmı için (4a) ‘deki

esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – d) Blanketlerin her Cinsi, ayrı bir kısım olarak düşünülecek ve bunlar için (4a) ‘deki esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye

mesafeleri tayin edilecektir.

4 – e) Filtreler ve ripraplar, ayrı bir zon olarak kabul edilir ve bunlar için (4a) ‘deki esaslara benzer şekilde ağırlık merkezleri ve nakliye

mesafeleri tayin edilecektir.

4 – f) Baraj gövdesinden hariç yerlerde yapılacak seddelerde, her bir sedde müstakil olarak düşünülür ve (4a) ‘deki esaslar dahilinde ağırlık

merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – g) Barajın oturacağı esas vadinin yan taraflarında esas barajın devamı olarak yapılan seddelerde bu sedde kısmı barajdan ayrı müteala

edilir ve (4a) ‘deki esaslar dahilinde ağırlık merkezleri ve nakliye mesafeleri tayin edilecektir.

4 – h) Esas baraj gövdesi veya her hangi bir seddenin ayrı ölçülmek üzere kret tulu bir kilometreden az ise yukarıdaki esaslar aynen

uygulanır. Eğer bir kilometreden fazla ise kret, birer kilometrelik kısımlara ayrılır ve her parça için (4a) esasları uygulanır.

5 – a) her türlü yol inşaatında kazı malzemesinin naklinde bu mesafe (Kayadan gayri zemin, yumuşak kaya, kaya) kabarma ve sıkışmalar

nazarı itibare alınarak çizilen brükner eğrisinden çıkarılır. Diğer bütün hallerde mesafe idare tarafından tayin edilen en kısa yol olacaktır. Her

hangi sebeple müteahhit taşımayı bu yoldan başka bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas olarak bu yol alınacaktır.
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6 – Bütün kazı ve dolgu bedellerine 25,00 metreye kadar yapılan nakliye bedelleri dahil edilmiş bulunduğundan Madde 4 ve Madde 5

esaslarının tatbiki ile bulunacak nakliye mesafesinden 25,00 metre çıkarılacak ve bulunan değer malzeme Cinsine göre tatbik edilecek formül

tespit edilerek bu formülde (f) olarak dikkate alınacaktır. Madde 4 ve Madde 5 esasları dahilinde bulunacak mesafeden 25,00 metre

çıkartılarak bulunacak değere en yakın ve küçük olan değerin malzeme Cinsine göre 55.107.1006 veya 55.107.1007 veya 55.107.1008 ‘deki

değerlere tatbiki ile geçici istihkaklara ait nakliye ödemeleri yapılacaktır.

Nakliye mesafesi brükner eğrisinden elde ediliyorsa bu eğrinin kullanılmasından elde edilen mesafelerden de 25,00 metre çıkarılarak

malzemenin Cinsine göre ilgili formüle aynı esaslar dahilinde tatbik edilecektir.

7 – Çimento, demir, her türlü kum, her türlü çakıl ve her türlü inşaat ve tahkim taşlarının nakliye bedelleri iş başına kadar verilmiş

bulunduğundan şantiye dahilinde herhangi bir nakliye fiyatı ödenmez.

7 – a) Bütün malzemelerin ve parça veya yardımcı aksamı vesairenin iş başına kadar yükleme, boşaltma, istif masrafları bunlarla ilgili birim

fiyatlar da nazarı itibare alındığından bütün malzemeler için ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli olarak ayrıca bir bedel ödenmez.

7 – b) Çimento, demir, her türlü kum, her türlü çakıl ve her türlü kum ve çakıldan teşekkül eden filtre, stabilize malzeme ve agrega gibi

malzemeler her türlü kaya dolgular ve ripraplar, her türlü inşaat ve tahkimat taşları ve her cins ve klastaki her türlü kazı ve dolgu

malzemesinin iş başına kadar nakliyesinin ayrıca ödenmesi yazılı olması şartıyla nakliye bedeli ilgili birim fiyatların tatbikiyle ödenir. Bu

fıkra yazılı malzemeler için gerekli yükleme ve boşaltma ve istif bedeli için (7a) hükmü gereğince ayrıca bir bedel ödenmez, bunlar ilgili

pozisyonlarda nazarı itibare alınmıştır. Poz 55.107.1001için konulan hüküm mahfuzdur.

7 – c) Yukarıda (7b) ‘de nakliye bedeli ayrıca ödeneceği yazılı malzemeler dışındaki, bütün malzemelerin parça, yardımcı aksam, vesairenin

iş başına kadar nakliye bedelleri bunlarla ilgili birim fiyatlarda nazarı itibare alınmış olduğundan (7b) ‘de yazılı malzemeler dışındaki

malzemeler için ayrıca nakliye bedeli ödenmez.

7 – d) Her cins lojman ve işletme binası kısaca site binaları fiyatlarına bütün masraflar dahil edilmiş olduğundan bunlar için ayrıca nakliye

bedeli ödenmez. (Çimento ve demir hariç)

8 – Poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ‘de gösterilmiş bulunan nakliye formülleri hayvan veya insan sırtından yapılan nakliye ile

taşıma bantları, cazibe veya pompajdan istifade edilerek açık veya kapalı her türlü mecra veya her türlü borularla yapılabilen nakliye

malzemelerine tatbik edilemez. Bu durumda yeni birim fiyat yapılacaktır.

Brükner eğrisinden ortalama mesafe şöyle hesap edilecektir.

Her dengelendirilmiş kısımda brükner eğrisi ve denge çizgisi arasında kalan alan ile kabarma ve sıkışmadan sonraki hacim yani brükner

eğrisinin tepe noktası ile denge çizgisi arasındaki ordinat farkına tekabül eden hacim alınarak, bunlardan birincisi (alan), ikincisine (hacim)

bölünerek o kısma ait ortalama taşıma mesafesi metre Cinsinden bulunacaktır. Bu kısımda taşınan hacim miktarı brükner eğrisinden alınan

miktar olmayıp buna tekabül eden kazılmadan önceki yerinde ölçülen kabarma ve sıkışma faktörleri ile muamele görmemiş hacim olacaktır.

Bu hacim o kısma ait klas ve Madde 10 ‘da verilmiş esaslar göz önünde tutularak ilgili formüllere konulacaktır.

5 – b) Yukarıda (5a) Maddesinde izah edildiği şekilde yolda yapılan kazı ve dolguda (brükner) eğrisi kullanılarak bulunan ortalama

mesafenin poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ‘deki formüllere tatbikinde bulunan neticenin %20 fazlası ödemeye esas alınır.

Brükner çizilip ve brüknere göre ortalama mesafe hesaplanmadıkça yani kesin hesaptan önceki ara stüasyonlarda tatbik edilen 55.107.1006

55.107.1007 55.107.1008 poz numaralı taşıma fiyatlarıyla yapılan ödemelerde %20 artırma yapılamaz.

5 – c) Her türlü kanal veya bu biçimdeki boyu enine göre uzun yerlerde yapılan kazıların malzemesi kazı yapılan mahallerin yan tarafına

paralel olarak konulursa bu halde kazının ağırlık merkeziyle, hafriyatın konmasıyla meydana gelen depo, sedde, dolgu hacminin ağırlık

merkezi arasındaki planda en kısa yatay doğru parçası uzunluğu nakliye mesafesidir. Bu husus yola paralel ariyet veya depo yerleri içinde

caridir.

5 – d) Madde 4 ve Madde 5–a ve 5–b ve 5–c ‘de zikredilen halin dışındaki hallerde yapılacak nakliyelerde her bir malzeme için malzemenin

alındığı yerin ağırlık merkeziyle taşındığı yerin ağırlık merkezi arasında en kısa kat edilmesi lazım gelen mesafe olacaktır.

5 – e) Yukarıda 4, 5–a, 5–b, 5–c, 5–d Maddelerinde bulunan mesafeler kazının elle veya makine ile yapılmasına veya malzemenin elle veya

makine ile temin edilmesine bağlı değildir.

5 – f) Her türlü kazının derinden yapılmasından veya yükseğe konulmasından dolayı meydana gelen müşkülatlar kazı birim fiyatlarına dahil

edilmiş bulunduğundan yukarıdaki tarif edilen mesafelerin uzatılması veya aktarmalar dolayısıyla röpriz yapılması (idarece müsaade

edilenler hariç) gibi bedeller talep edilemez.
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9 – Taşımalar, resmi tarifeye tabi demiryolu ve deniz yolu ve not 8 ‘de 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ‘deki formüllerin tatbik
edilemeyeceği belirtilen taşımalar hariç hangi vasıta ile yapılırsa yapılsın taşıma fiyatları malzeme Cinsine göre 55.107.1003, 55.107.1004,
55.107.1005 ile hesap edilir.
10 – Kazılardan çıkan malzeme ile her türlü dolgu, sedde ve/veya baraj dolgularının ve diğer inşaat malzemesinin beher metre küpünün
nakliyesine ait ölçü esasları ve hangi formülü hangi malzeme için kullanılacağı yukarıda pozları altında gösterilmiştir.
11 – a) Yol inşaatı haricindeki bir kazının bir kısmı depoya, bir kısmı dolguya veya baraj dolgusuna konuluyorsa, bu halde depoya gidenler
için kazı üzerinden ölçüler yapılacak ve kazı miktarındaki ölçüler esas alınmak şartıyla malzeme Cinsine göre ve 55.107.1004 ve
55.107.1005 ‘in altındaki notlara göre beher metre küp kazı bedeline 55.107.1004 ve 55.107.1005 nakliye bedeli uygulanacaktır. Baraj
ve/veya sedde dolgusuna veya herhangi bir dolguya gidenler için dolguların projeleri üzerinden ölçüler esas alınmak şartıyla malzeme
Cinsine göre 55.107.1003 poz uygulanır. (Sade kum, sade çakıl filtrelerin dolgudaki beher metre küpüne nakliye için 55.107.1004 ‘ün
ödeneceği kaydı mahfuzdur.)
11 – b) 55.115.1330 pozisyonu nakliyesi için kazılan malzemenin depoya, dolguya, sedde veya baraj dolgusuna konulmasına bakılmaksızın
kazı miktarında ölçülen beher metre küpüne tatbik edilmek üzere 55.107.1005 tatbik olunur.
12 – a) Taşımanın yapıldığı yolun kaplamalı veya kaplamasız bozuk, çamurlu, meyilli, tozlu veya arızalı olması vesaire gibi sebepler ileri

sürülerek 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formüllerinde yani fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez. (a) katsayısının bütün bu
hususları aksettirdiği ve ihtiva ettiği kabul edilmiştir.
12 – b) Taşımanın yapıldığı yolun kaplamalı veya kaplamasız, bozuk, çamurlu, meyilli, tozlu veya arızalı olması vesaire gibi sebepler ileri
sürülerek 55.107.1006, 55.107.1007, 55.107.1008 pozisyonlarında bir değişiklik talep edilemez.
13 – a) Pozisyon 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formülleri yani fiyatları taşınan malzemenin Cinsi, sertliği veya yumuşaklığı, birim
ağırlığı ve/veya özgül ağırlığı, yerinde rutubet miktarı ve/veya Teknik şartnamesine göre istenilen rutubet miktarı, her türlü durumu vesaire
gibi sebepler ve faktörlere bağlı değildir. Bu faktör veya sebepler ileri sürülerek 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 formüllerinde yani
fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez. (a) katsayısının bütün bu hususları aksettirdiği ve ihtiva ettiği kabul edilmiştir.

13 – b) Taşınan malzemenin Cinsi, sertliği veya yumuşaklığı, birim ağırlığı ve/veya özgül ağırlığı, yerinde rutubet miktarı ve/veya Teknik
şartnamesine göre istenilen rutubet miktarı, her türlü durumu vesaire gibi sebep ve faktörleri ileri sürülerek 55.107.1006, 55.107.1007,
55.107.1008 fiyatlarında bir değişiklik talep edilemez. 
14 – Çimento ve demir nakliyesi hariç olmak üzere nakliye bedeli ayrıca ödenmesi gereken bütün malzemenin nakliyesinde beher metre küp
esası kabul edilmiştir. Malzemelerin ölçü tarzı her bir pozun altında gösterilmiştir. Gösterilen ölçü tarzları hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.
Yukarıda (malzeme) tarihinden maksat her türlü kazılar her türlü dolgular (her türlü granülometride ve her permeabilitedeki dolgular ve filtre
ve riprap dahil) kum–çakıl, çakıllı–kum, kumlu çakıl, kaya, her tülü taş vesaire gibi malzemeler anlaşılacaktır. Çimento, su, demir hariç
tutulmuştur. Çimento nakliyesi ton esası üzerinden, poz; 55.107.1001, demir nakliyesi ton esası üzerinden, poz; 55.107.1002 ile ödenmekte
olup bütün inşaatlarda kullanılan su ayrıca su nakliye bedeli ödenmeyecektir. Çünkü poz 55.115.1321, 55.115.1322, 55.115.1323
pozisyonlarında dahil olmak üzere bütün bünyesinde su malzemesi bulunan fiyatlara su nakliyesi dahil edilmiştir. 
15 – İdarenin müsaadesiyle nakliye yolunu kısaltmak maksadıyla yapılan hizmet köprülerin bedeli ayrıca bu birim fiyat cetvelindeki ilgili
pozlarla ödenir.
16 – Birim fiyatlarında çimento ve demir için kaydedilmiş bulunan nakliye fiyatları kesin olup herhangi bir sebeple değiştirilemez.
Ancak birim fiyatın tespitinde nazarı itibare alınmış olan fabrikanın değişmesi veya ithal malı kullanılması halinde mukavele hükümleri
gereğince nakliye farkı ödenir veya kesilir.
17 – Taşımanın bir kısmının demiryolu ile yapılması halinde, malzemenin satın alma yerinden veya ocaktan yükleme istasyonuna kadar olan
karayolu nakliyesiyle boşaltma istasyonundan iş başına kadar olan karayolu nakliyesi hesap edildikten sonra neticeye, demiryolu tarifesine
göre toptan taşıma masrafı ile varsa fazladan yapılan yükleme ve boşaltma masrafı ve karayolu nakliyesine ait olan masraflar hariç olmak
üzere bunların müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı da hesaplanarak ilave olunur.
18 – Aynı veçhile nakliyenin bir kısmı gemi veya kayık ve sal kullanılarak yapıldığı takdirde 17. Maddedeki gibi hareket olunur. Kayık ve sal
gibi resmi fiyatı bulunmayan ve bu birim fiyat cetveline esas olan rayiçlerde fiyat tespit edilmemiş bulunan vasıtalarla nakliye zarureti olduğu
takdirde idarenin yazılı muvafakat alınmış olmak şartıyla işin yapıldığı tarihteki fiili rayiçlere istinaden yeni fiyat yapılır.
İş bu fiili rayicin ilgili belediye veya Ticaret Odasınca tasdik edilmiş olması şarttır.
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19 – Nakliye mesafesi her nevi inşaat malzemesinin çıkarıldığı veya satın alındığı yer ile kullanıldığı yer arasındaki mesafedir. Herhangi bir

sebeple malzemenin yolda bir vasıtadan başka bir vasıtaya aktarılması mecburiyeti halinde dahi nakliye bedeli, toplam mesafenin poz

55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ‘deki ilgili formüllere tatbik edilmesi suretiyle bulunan bedeldir. Resmi tarifeli demiryolu ve

denizyolu hakkındaki kayıt mahfuzdur.

20 – Poz 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 ve 55.107.1006, 55.107.1007, 55.107.1008 yolun kaplamasız oluşuna ve/veya kaplama

Cinsine bağlı değildir.

21 – Pozisyon 55.320.1101, 55.320.1102 ile gösterilmiş tünel hafriyat fiyatlarında hafriyattan çıkan malzemenin tünel ağızlarına kadar

nakliye bedelleri dahildir.

Yukarıda mevzubahis edilen tünel hafriyat fiyatlarına kazının yapılması ve depo veya seddeye konulmasına kadar nakliye bedeli hariç olmak

üzere bütün yapılan işlerin bedeli dahil olduğundan tünel hafriyat malzemesinin nakliye bedeli olarak, depo, sedde, dolgu ağırlık merkeziyle

malzemenin çıkarıldığı tünel ağzı arasındaki en kısa nakliye yolunun uzunluğu nakliye mesafesi olarak alınacaktır.

Tünel kesitindeki özellik veya ekipmanın çalışma şekli olarak tünel hafriyat malzemesinin memba veya mansap ağzında nakliye vasıtasının

değiştirilmiş olmasından dolayı röpriz gibi herhangi bir ilave bedel talep edilemez. Bu müşkülatlar birim fiyatlara dahildir.

22 – Beton ve betonarme betonu için giren kum, graviye, kırma taş malzemelerinin ağırlıkları şu şekilde hesaplanır;

Tecrübe neticelerine ve istenilen dozajlarda idarece yapılacak karışım hesaplarında (Mix design) göre beher metre küp beton veya betonarme

betonunda kullanılan kumun hacmen miktarı, çakılın hacmen miktarı esas alınır ve bunların her birine ayrı ayrı beher metre küpüne nakliye

için 55.107.1004 tatbik olunur. Kum ve çakıl miktarları mutat olduğu üzere ağırlık olarak (mix design) neticesine göre tespit edildiği

takdirde bunların hacmen miktarını bulmak için mahallinde yapılan deneylere göre ve rutubet miktarı nazarı itibare alınarak tespit olunmuş

birim ağırlıklara göre ağırlık miktarından hacim miktarına geçilir. 
23 – Herhangi bir kum, çakıl malzemesinin herhangi bir sebeple elenmesi, yıkanması, taş ocağından taş çıkarılarak veya toplama suretiyle

veya da kazıdan çıkan taşların konkasörden geçirilmesi veya inşaat malzemelerinin herhangi bir sebeple istif yapılması gibi hallerde nakliye

mesafesi, bu gibi malzemenin ilk olarak temin edildiği ocak ile bu malzemenin elenmiş, yıkanmış veya kırılmış vaziyette imalatta en son

kullanıldığı iş yerindeki ilk istif yeri veya dolguda kullanıldığı yer arasındaki hakiki kat edilen en kısa yolun yatay uzunluğu nakliye mesafesi

olarak alınacaktır.

Eleme tesisleri, yıkama tesisleri veya kırma tesisleri gibi tesislere nakledilmesi ve istif yapılması gerekçesi ile mesafe bölünmeyecektir.

24 – Çimento, demir malzemeleri taşımaları için ton esasına, çimento taşınması için 55.107.1001, demir taşınması için 55.107.1002 pozu

kullanılacaktır. Bu taşıma bedellerinin tatbik edilmesi için ilgili inşaat pozunda bu çimento ve demir malzemesinin nakliyelerinin ayrıca

ödenmesi gerektiği kaydedilmesi lazımdır.

25 – Yukarıda 24. Maddede zikredilen çimento ve demir malzemesi hariç olmak üzere;

25 – a) Nakliye bedelinin ayrıca ödeneceği kaydedilen işlerde nakliye bedelinin tarifi yapılmış malzeme bedelinin tarifi yapılmış malzeme

Cinsine bağlı olarak (karayolu ile taşımalar) ismini taşıyan 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 pozlarının tatbiki gereken bir poz ile

ödenmesi esastır.

25 – b) Her taşıma işine ait pozun altına iş bu pozisyonun tatbik edilmesi gerekli malzemeler tarifi yapılarak belirlenmiş ve metre küp birimi

esas olmak üzere ölçü tarzları da ayrıca yazılmıştır.

25 – c) Herhangi bir malzeme tarif veya isim olarak 55.107.1003, 55.107.1004, 55.107.1005 pozlarından herhangi birinde zikredilmemişse

ve nakliyesinin de ödenmesi icap ediyorsa bunun metre küpüne sadece 55.107.1004 pozu uygulanır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1001 İşyerinde çimento hazırlanması ton
 

Malzeme:

10.130.1201 Çimento bedeli ton 1,000  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1002 Barajlarda stablize yol için kum çakıl hazırlanması
 

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve
boşaltma karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici
servis yollarının yapılması ve figüre
karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,001  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

m³

İHZARAT İŞLERİ

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Toplam 1 ton çimento bedeli:

TARİF : Çimento fabrikasından veya deposundan çimentonun satın alınması, iş başına kadar taşınan çimentonun iş yerine kadar taşındıktan
sonra şartnamesine veya idarenin vereceği talimatlara uygun olarak iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve
masraflar dahil (çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar hariç) fabrikadan veya depodan temin olunan çimentonun iş yerinde
beher tonunun hazırlanma (ihzarat) bedeli                                                                                                                                                                 
NOT : 1) Çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar poz 55.107.1001ile ödenir.
2) Bütün ihzarat fiyatlarında olduğu gibi poz 55.108.1001fiyatına müteahhit karı ve genel masraflar dahil değildir.       

TARİF : Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilerek iş başına kadar taşınması, iş yerinde boşaltılması, istif ve
muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp kum, çakılın ihzarat fiyatı                           
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1003 Barajlarda filtre için kum çakıl hazırlanması m³
 

Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve
boşaltma karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici
servis yollarının yapılması ve figüre
karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,001  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1004 Barajlarda filtre için  elenmiş kum çakıl hazırlanması m³
 

Agreganın çıkarılması, taşıtlara yük-
lenmesi, boşaltılması ve depolanması:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

Eleğe yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0128  

Elenmesi:

19.100.1035 Elek makinası Saat 0,025  

Taşıtlara yüklenmesi:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0128  

Boşaltma ve figüre karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

A

% 20 zayiat karşılığı 0,200  A

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³ fiyatı:

 

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

CİNSİ

1 m³ fiyatı:

TARİF : Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilip iş başına kadar taşınması, istif ve muhafazası için yapılan her türlü
işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp tuvanen filtre malzemesinin ihzarat fiyatı                                                       
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1009 Barajlarda beton için tuvenan olarak kum çakıl hazırlanması m³
 

Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve
boşaltma karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici
servis yollarının yapılması ve figüre
karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,001  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

 Poz No Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1010 Makina ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme hazırlanması m³
 

Çıkarma ve yükleme karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

Boşaltma ve figüre karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³ fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.108.1002 ‘deki şartlarla beton ve betonarme için iş başında hazırlanmış beher metreküp kum, çakılın ihzarat fiyatı          

 Poz No CİNSİ
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 Poz No Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1011 Kargir, beton ve betonarme için elenmiş kum ve çakıl (granülometrik) hazırlanması m³
 

Çıkarma, depolama karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

Eleğe yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Elenmesi:

19.100.1035 Elek makinası Saat 0,025  

Taşıtlara yüklenmesi:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Boşaltma ve figüre karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 0,250  

A

% 30 zayiat karşılığı 0,300  A

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³ fiyatı:

TARİF : Kum ve gravyenin ocak veya dereden çıkarılması, makine ile elekten geçirilip ayrılması taşıtlara yükseltilerek, iş başına kadar
taşınması ve iş yerinde boşaltılması, istif ve muhafaza edilmesi için yapılan her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher
metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı                                                                                   
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1012 Yıkanmış kum ve gravye hazırlanması m³
 

Çıkarma, depolama karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

Eleğe yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Elenmesi:

19.100.1035 Elek makinası Saat 0,025  

Taşıtlara yüklenmesi:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Boşaltma ve figüre karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 0,250  

A

% 30 zayiat karşılığı 0,300  A

Yıkama karşılığı:

19.100.3039 Motopomp, su tesisatı Saat 0,025  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1014 Her kutur ve ebatta yuvarlak demir ve her ebatta profil demiri hazırlanması ton
 

Malzeme:

10.130.1703 Beton çelik çubuk ( Ø 14-Ø 50) ton 0,500  

10.130.1707 Lama ton 0,500  

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³ fiyatı: 

CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 ton fiyatı:

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi

TARİF : Pozisyon 55.108.1011’deki şartlarla iş başında hazırlanmış ve ilaveten yıkanmış beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı       

 Poz No

TARİF : Demirin fabrikadan satın alınması, taşıtlara yükletilerek iş başına kadar taşınması, iş yerinde boşaltılması, istifi ve muhafazası için
yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher ton demirin ihzarat fiyatı                      
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1015 Profil demiri hazırlanması kg
 

Malzeme:

10.130.1708 Demir (zayiat dahil) kg 1,100  

Yapılması için gereken kömür, elektrik,
kaynak, perçin ve benzeri enerji karşılığı:

10.130.1708 Demir kg 0,110  

İşçilik:

10.100.1018 Demirci Saat 0,400  

10.100.1064 Çırak Saat 0,400  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1016 Ocak taşından konkasörle filtre malzemesi hazırlanması m³
 

55.115.1410
Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi
boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:

m³ 0,7400  

Konkasöre yükleme, konkasör altı
boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0300  

Kırma ve eleme karşılığı:

19.100.1034 Konkasör Saat 0,0056  

Taşıtlara yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Boşaltma ve figüre karşılıgı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5000  

1 kg fiyatı:

TARİF : Ocakta lağım deliklerinin açılması ve patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, çürüklerinin ayrılması,
büyüklerinin konkasöre girebilecek şekilde kırılması taşıtlara yükletilerek konkasörün bulunduğu yere kadar taşıtılması konkasörün bulunduğu
yerde boşaltılıp konkasöre konulması, konkasörde kırılması, konkasörden alınan Fenni Şartnamesine göre malzemenin taşıtlara yükletilip iş
başına taşınması ve boşaltılıp istif edilmesi ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dahil – nakliye bedeli hariç – beher
metreküp konkasörde kırılmış filtre malzemesinin ihzarat fiyatı                        
NOT : Konkasörün moloz taşı ocağında, iş yerinde veya herhangi bir yerde çalıştırılması halinde fiyat değiştirilmez. Fenni şartnamesine göre
kırılmış malzeme iş yerine gelmeden ihzarat bedeli ödenmez.          

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

1 m³ fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1017 Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması m³
 

55.115.1410
Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi
boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:

m³ 0,7400  

Konkasöre yükleme, konkasör altı
boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0300  

Kırma ve eleme karşılığı:

19.100.1034 Konkasör Saat 0,0056  

Taşıtlara yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Boşaltma ve figüre karşılıgı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1018 Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması m³
 

55.115.1410
Taşın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi
boşaltılması, ve fiğüre karşılığı:

m³ 0,7400  

Konkasöre yükleme, konkasör altı
boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0300  

Kırma ve eleme karşılığı:

19.100.1034 Konkasör Saat 0,0074  

Taşıtlara yükleme karşılığı:

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0083  

Boşaltma ve figüre karşılıgı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,5000  

10.100.1060 Formen Saat 0,2500  

1 m³ fiyatı: 

TARİF : Poz no 55.108.1016’deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton
kumunun her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı                                                                                  
NOT : 55.108.1016 notu aynen caridir.         

1 m³ fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Poz no 55.108.1016‘deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton
kırma taşının her türlü işçilik ve masrafları dahil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı                          
NOT : 55.108.1016 notu aynen caridir.             

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1021 Ø 15 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,009  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,011  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,013  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,320  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,150  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,013  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

A

Kalıp karşılığı 0.10 x A= 0,010  A

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1022 Ø 20 cm iç çapında beton büz yapılması m
  

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,013  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,017  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,020  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,350  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,250  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,016  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,070  

A

Kalıp karşılığı 0.10 x A= 0,010  A

Toplam 1 m fiyatı:

Toplam 1 m fiyatı:

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

Cidar kalınlığı 3.00 cm 

Cidar kalınlığı 3.50 cm 

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1023 Ø 25 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,019  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,024  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,028  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,400  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,300  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,020  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

A

Kalıp karşılığı 0.10 x A= 0,010  A

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1024 Ø 30 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,025  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,033  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,038  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,450  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,750  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,024  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,130  

A

Kalıp karşılığı 0,010 x A= 0,010  A

Toplam 1 m fiyatı:

Toplam 1 m fiyatı:

Cidar kalınlığı 4.50 cm 

 Bölüm 
Toplamı

Cidar kalınlığı 4.00 cm 

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1025 Ø 35 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,032  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,041  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,048  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,029  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,160  

A

Kalıp karşılığı 0.10 x A= 0,010  A

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1026 Ø 40 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,040  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,052  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,060  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,600  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,100  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,033  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

A

Kalıp karşılığı 0,010 x A= 0,010  A

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Cidar kalınlığı 5.00 cm 

Toplam 1 m fiyatı:

Toplam 1 m fiyatı:

Cidar kalınlığı 5.50 cm 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1027 Ø 50 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,060  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,078  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,090  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,700  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,500  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,038  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,300  

A

Kalıp karşılığı 0,010 x A= 0,010  A

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1028 Ø 60 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,083  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,108  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,130  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,800  

10.100.1062 Düz işçi Saat 3,200  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,042  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,400  

A

Kalıp karşılığı 0,010 x A= 0,010  A

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Toplam 1 m fiyatı:

Toplam 1 m fiyatı:

Cidar kalınlığı 6.50 cm 

Cidar kalınlığı 7.50 cm 

 Miktarı Birim Fiyatı

235



 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1029 Ø 80 cm iç çapında beton büz yapılması m
 

 Malzeme:  

10.130.1005 Kum (zayiatlı) m³ 0,138  

10.130.1002 Çakıl (zayiatlı) m³ 0,179  

10.130.9991 Su (sulama dahil) m³ 0,225  

Yapılması:

 İşçilik:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 4,900  

19.100.1033 Vibratör Saat 0,051  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,700  

A

Kalıp karşılığı 0,010 x A= 0,010  A

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1030 Motorlu tulumba ile su  hazırlanması m3

 

Çıkarma, yükleme:

(Dere, kuyu, memba v.s.den)

19.100.1037 Motorlu tulumba Saat 0,067  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1031 Motorlu tulumba ile su  hazırlanması m3

 

19.100.3039 Motopomp Saat 0,028  

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Toplam 1 m fiyatı:

1 m³  fiyatı:

Cidar kalınlığı 9.50 cm 

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.110.1031 200 kg çimento dozlu harç yapılması m3

 

Malzeme:

10.130.1005 Kum m³ 1,000  

55.108.1030 Su m³ 0,200  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.110.1041 250 kg çimento dozlu harç yapılması m3

 

Malzeme:

10.130.1005 Kum m³ 1,000  

55.108.1030 Su m³ 0,215  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³  fiyatı:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.110.1051 300 kg çimento dozlu harç yapılması m3

 

Malzeme:

10.130.1005 Kum m³ 1,000  

55.108.1030 Su m³ 0,230  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.110.1141 500 kg çimento dozlu harç yapılması m3

 

Malzeme:

10.130.1007 Kum m³ 1,000  

55.108.1030 Su m³ 0,290  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³  fiyatı:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü Birimi

55.108.1013 Klama demiri yapılması kg
 

Malzeme:

10.130.1707 Demir (zayiat dahil) kg 1,100  

10.130.1707
Yapılması için gereken kömür, elektrik,
kaynak, perçin ve benzeri enerji karşılığı
demirin % 10'u

kg 0,110  

İşçilik:

10.100.1018 Demirci Saat 0,400  

10.100.1064 Çırak Saat 0,400  

Nakliye:

55.107.1002 Demi taşınması (kârsız) kg 1,100  

                                                        İHZARATLA İLGİLİ GENEL NOTLAR

1 – İhzarat fiyatlarının ödenebilmesi için malzemenin iş başına getirilmiş olması ve iş başına aşağıda gösterildiği gibi ölçülebilmesi gereklidir.
Çimento; Ağızları mühürlü torba adedi sayılarak
Her çeşit demir; Tartılarak
Her çeşit kum, çakıl ve moloz taşı; Figürelerin ebadı ölçülerek
2 – Mukavelenin feshi veya proje değişikliği dolayısıyla inşaatın bünyesine girmemiş bulunan ve idarece alınması karar verilen ihzarat
bedelleri, ilgili pozlara %25 müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ilave edilip ihale indirimi düşüldükten sonra ödenir.
3 – poz no 55.107.1001, 55.108.1001ve 55.116.1501‘deki çimento nakli, çimento ihzarı ve çimento bedeli fiyatları çimentonun poz
55.107.1001‘de adı yazılı fabrikadan yerli malı olarak tedarik edileceği ve oradan mutat ve en ucuz vasıtalarla iş başına naklonulacağına göre
hesap edilmiştir.
İthal malı çimento kullanılması veya başka bir fabrikadan yerli malı çimento alınması halinde mukavele gereğince ödenecek veya kesilecek
fiyat farkı bu esaslara göre hesaplanır.
4 – Birimin fiyatlarında nakliye bedelleri nazarı dikkate alınmamış ihzaratın nakliye bedelleri geçici stüasyonlarda ayrıca ödenir.
5 – İhzarat fiyatları, yeni bir birim fiyat yapılmasına esas alınamaz. 
6 – İnşaata ait işlerde malzeme bedelleri, bu işlere ait alakalı poz numaralarında zaten ödenmekte olduğundan inşaatın bünyesine girmiş
malzemenin bedeli olarak ihzarat bedellerinin ilavesi şeklinde bir ödeme yapılmaz.
7 – Bu kitapta zikredilen çakıl veya graviye kelimeleri tamamen aynı manada kullanılmıştır.
8 – Ocaktan kum, çakıl ve her nevi taş çıkarılması fiyatlarına, ocağın malzeme istihsaline elverişli bir hale getirilmesi için yapılacak her türlü
hafriyat, temizlik, nakliye vesaire hizmetler karşılığı dahil olup, başkaca hiçbir bedel verilemez.
9 – Adi kaldırım ve blokaj işlerinde kullanılan taşlar aynen moloz taşı gibi ad ve itibar olunur.
10 – İhzarat fiyatlarına müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dahil edilmemiştir.
11 – 55.108.1003 numaralı pozisyon idarenin peşinen yazılı müsaadesi ile yapılmış her türlü filtre malzemesi (kırma taşla yapılan filtreler
hariç) için tatbik olunur. Malzemenin ihzaratının yapılmış olması alakalı filtre pozları ve nakliyelerinin tatbikinde röpriz veya munzam nakliye
bedeli verilmesini icap ettiremez.
12 – 52.900.4206 pozisyon numaralı ihzarat bedelleri, malzemenin şantiyeye gelmesi şartı ile idarenin yazılı müsaadesi alınarak ödenir.

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 kg fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1180 Barajlarda mekanik tokmakla sedde, dolgu veya baraj  dolgusunun sıkıştırılması
 

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1222 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

MEKANİK TOKMAKLA SIKIŞTIRMA,AĞAÇ KESME, İKSA, SU BOŞALTMA ZAMLARI, POMPAJ İŞLERİ

1 m³ fiyatı:

1 adet fiyatı:

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez. 

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

m3

 Bölüm 
Toplamı

10 cm <= çap <= 20 cm olan ağaçlar

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Bölüm 
Toplamı

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

Asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak

adet

 Poz No Cinsi
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1223 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1224 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı  Bölüm 
Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 3,000  

1 adet fiyatı:

1 adet fiyatı:

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez."      

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

 Bölüm 
Toplamı

adet

adet

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

20 cm <= çap <= 30 cm olan ağaçlar

30 cm <= çap <= 40 cm olan ağaçlar

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1225 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 4,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1226 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 6,000  

1 adet fiyatı:

1 adet fiyatı:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

adet

 Poz No Cinsi

 Poz No  Miktarı 

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

 Bölüm 
Toplamı

50 cm <= çap <= 60 cm olan ağaçlar

40 cm <= çap <= 50 cm olan ağaçlar

Birim Fiyatı

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

Cinsi Ölçü Birimi

adet

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1227 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 9,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1228 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 12,000  

1 adet fiyatı:

1 adet fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı Poz No

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : 1- Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

Birim Fiyatı

60 cm <= çap <= 70 cm olan ağaçlar

adet

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
 Bölüm 
Toplamı

adet

 Tutarı

 Tutarı

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

70 cm <= çap <= 80 cm olan ağaçlar

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1229 Barajlarda ağaç kesilmesi
 

Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme,
inşaat sahası dışına nakil, istif v.s.
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 20,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1231 Tam ahşap kaplamalı iksa
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı  Bölüm 

Malzeme:

Kereste 4 defada kullanılmak üzere

0,1 m³

10.130.4502 Kereste 1/4x0,1 m³ (I.sınıf) m³ 0,025  

10.420.1006 Çivi kg 0,200  

10.420.1006 Bulon lama karşılığı çivi kg 0,200  

İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi:

10.100.1017 Dülger Saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır

TARİF : Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5
cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası
dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için
yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher
ağacın kesilmesi fiyatı                                                             
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap
guruplarına göre sayılır.                                                                        
NOT : 1- Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2- Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar
muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca
bir bedel ödenmez.

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

Kazı çevresine icabinda tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçevelere dayalı 4-8 cm kalınlığında kereste ile yapılan tam 
ahşap kaplamalı iksa

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

adet

 Poz No

Çap > 80 cm olan ağaçlar
 Bölüm 
Toplamı

1 m² fiyatı:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

m2

1 adet fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1232 Sık ahşap kaplamalı iksa
 

 
 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı  Bölüm 

Malzeme:

10.130.4502 Kereste  (I.sınıf) m³ 0,0175  

10.420.1006 Çivi kg 0,1400  

10.420.1006 Bulon lama karşılığı çivi kg 0,1400  

İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi:

10.100.1017 Dülger Saat 1,4000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,4000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.1233 Aralıklı ahşap kaplamalı iksa
 

 

Malzeme: 

10.130.4502 Kereste  (I.sınıf) m³ 0,0125  

10.420.1006 Çivi kg 0,1000  

10.420.1006 Bulon lama karşılığı çivi kg 0,1000  

İşçilik:

Yapılması ve sökülmesi:

10.100.1017 Dülger Saat 1,0000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,0000  

Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır

Not: Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır

 Poz No

1 m² fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

m2

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

m2

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2010 Su çekme katsayıları  
  

19.100.1037 5 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.3037 15 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1039 20 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1040 25 ps lik motopomp Saat 1,0000  

A

K0= 0,001377 A

Cinsi Ölçü Birimi  Tutarı

Toplam:

 Poz No
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : ((cut–off) kazısı ile 55.115.1330 ‘un uygulandığı yerler) hariç, diğer yerlerde, sınai imalâtlarda temele sızan suyun, kazının kuruda
yapılabilmesi için motopomp veya el tulumbası ile boşaltılması halinde su boşaltma için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla
Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil, beher metreküp kayadan gayri zemin kazısına ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir.
Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3 den az olduğu takdirde;
F = BxK0x(3,30xQxh)
Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde;
F = BxK0x(1,10xQxh + 44xh)
Hal : 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla ve 400 m3’den az olduğu takdirde;
F = BxK0x (0,825xQxh+66xh)
Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla olduğu takdirde;
F=BxK0x(0,42xQxh + 228xh)
Yukarıdaki formüllerde;
K0 = Katsayı,  Q = Saatte metreküp,  h = metre,  F= Kuruş (B) Katsayısı ise Notta açıklanmıştır.                                                       
ÖLÇÜ:                                                                       
NOT :Burada B, temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayıdır. Bu toplam alan S ise;
  S ≤ 10m2                      B = 6
  10 m2 < S ≤ 40m2        B = 3
  40 m2 < S ≤ 80m2        B = 1,5
  80 m2 < S ≤ 100m2      B = 1,00
 100 m2 < S ≤ 500m2     B = 0,75
  S > 500m2                    B = 0,50

 Miktarı Birim Fiyatı

K 0 , K 1 , K 2 , K 3 , K 4

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2010 Su çekme katsayıları  
  

Not: 1 – S = Bir imalât temelindeki toplam alanıdır. Bu imalâtın muhtelif kısımları için ayrı ayrı S hesap edilmeyecektir.
2 – 55.114.2010 pozisyonu bend tabanı temel hafrine su zammı olarak kullanılamaz. Yalnız baraj tabanı dışında yapılan sınai imalât
temellerindeki su boşaltma işlerine tatbik edilir.
3 – Bu su boşalma fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompajla veya el ile su boşaltılması şarttır.
4 – Kazının devamı sırasında temel çukurunda ilk defa gözle görülecek şekilde beliren suyun seviyesi bir zabıtla tespit olunur. Bu seviyenin
üstündeki kazıya su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire dolayısıyla müşkilat zammı da verilemez.
5 – Kazı esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü taktirde, bu maksatla yapılacak çevirme, drenaj vesaire masraflarının
su boşaltma masrafına az olması halinde hafriyatın kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını idare isteyebilir. Bu taktirde yapılacak
çevirme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir.
6 – 55.114.2010’deki su boşaltma fiyatı kayadan gayrı her cins zemine tatbik edilir. Yumuşak kaya temel kazılarında bu fiyat %50 ve kayalık
temel kazılarında % 100 nispetinde artırılarak tatbik edilir.
7 – Formüllerdeki (h) yüksekliği yukarıda 4. maddede açıklanan seviyenin altında kalan ve su boşaltma zammına tabi olan zemin kitlesinin
ağırlık merkeziyle suyun fiilen terfi edildiği en yüksek nokta arasındaki kot farkıdır.
8 – Formüle konulacak Q sarfiyatı, bir temel çukuru için, biri pompaja başlandığı gün, ikincisi hafriyatın takriben yarısı yapıldığında ve
üçüncüsü de hafriyatın tamamen ikmalinde yapılan üç sarfiyat mesahasında tespit edilecek sarfiyatların ortalamasıdır.
Bu mesahalardan birincisi veya ikincisi veya her ikisi yapılmadığı taktirde temel çukuru tamamen açıldıktan sonra bir ölçme yapılır ve bulunan
sarfiyatın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak kabul edilir.
9 – Sarfiyat mesahaları aşağıdaki tarif edildiği şekilde yapılır;
Temel hafriyatını mümkün kılacak su seviyesi elde edilinceye veya dolguda dolgunun kuruda yerine konulmasını sağlayacak durum elde
edilinceye kadar pompaj yapılır ve işbu seviye sabit kalmak üzere pompaja devam edilir ve bu esnada sarfiyat ölçülür.
Ölçüler küçük sarfiyatlar da hacmi muayyen kapları doldurmak suretiyle büyük sarfiyatlarda ise ince kenarlı savak ile yapılır. Savak,
karakteristikleri önceden tayin ve tespit olunur.
10 – Sarfiyat ölçüleri yapılırken temel kazısı esnasındaki şartlar muhafaza edilir. Sızıntı suların çoğalıp kabarmasına sebep olacak fiil ve
hareketlere meydan verilmez.

11 – Yüklenici, temellerde suya karşı muhafaza ve suyun boşaltılması için İdarenin vereceği direktiflere aynen riayet edecektir.
İcabında idare, temelin suya karşı korunması ve boşaltılması işleri için Yükleniciten bir proje ve program isteyebilir, veya böyle bir proje veya
programı kendisi müteahhide verir.
Her iki halde de bu proje ve programa uyulmadığı taktirde, su zammı verilmez.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2020 Su çekme katsayıları  
  

19.100.1037 5 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.3037 15 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1039 20 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1040 25 ps lik motopomp Saat 1,0000  

A

55.114.2020 K1= 0,002478 A

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

TARİF : Baraj temeli kazısının (çekirdek hendeği cut – off kazısı dahil) (55.115.1330) icrası esnasında hafriyatın kuruda icrası maksadıyla
kazı sahasına sızan suyun tulumbalarla boşaltılması için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
dahil, tarifi ilgili notlarda yapılmış seviyenin altındaki baraj temel (çekirdek hendeği ( = cut–off) dahil) kazısına ödenecek su zammı aşağıdaki
formüllerle hesap edilir:
Hal : l – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde :
F = K1x(1,02xQxh)
Hal: 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla ve 80 m3’den az olduğu takdirde :
F=K1x(0,339xQxh+13,620xh)
Hal : 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla ve 400 m3’den az olduğu takdirde :
F = K1x(0,254xQxh+20,420xh)
Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla ve 1.000 m3’den az olduğu takdirde :
F=K1x(0,127xQxh + 71,220xh)
Hal : 5 – Çekilen su miktarı Saatte 1.000 m3’den fazla ol¬duğu takdirde :
F = K1x(0,0718xQxh+126,420xh)
Yukarıdaki formüllerde :
K1 = Katsayı, Q=Saatte metreküp, h = Metre, F= Kuruş

Cinsi
 Bölüm 
Toplamı

 Poz No

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

K 0 , K 1 , K 2 , K 3 , K 4

Toplam:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2030 Su çekme katsayıları  
  

19.100.1037 5 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.3037 15 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1039 20 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1040 25 ps lik motopomp Saat 1,0000  

A

55.114.2030 K2= 0,001652 A

K 0 , K 1 , K 2 , K 3 , K 4

Toplam:

TARİF : Teknik Şartnamesi ve idarenin vereceği talimatlara uygun olarak baraj temeli (çekirdek hendeği (=cut–off) dol¬gusu dahil)
dolgusunun emniyetle kuruda yapılmasını temin etmek için baraj temeline sızacak suyun motorlu tulumba¬lar kullanılarak bilfiil pompajla
boşaltılması için yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil ilgili notlarda tarif edilen seviyenin
altında yapılmış beher metreküp baraj temeli ve çekirdek hendeği (=cut–off) dahil dolgusuna ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerde hesap
edilir.
Hal: 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde:
F=K2x(1,02xQxh)
Hat: 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde:
F = K2x (0,339xQxh + 13,620xh)
Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla ve 400 m3’den az olduğu takdirde:
F = K2x(0,254xQxh + 20,420xh)
Hal : 4 – Çekilen su miktarı Saatte, 400 m3’den fazla 1.000 m3’den az olduğu takdirde :
F = K2x(0,127xQxh + 71,220xh)
Hal: 5 – Çekilen su miktarı Saatte 1.000 m3’den fazla olduğu takdirde:
F = K2x(0,0718xQxh + 126,420xh)
Yukarıdaki formüllerde :
K2 = Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş
Poz No. 55.114.2020 ve 55.114.2030 ‘e ait 
                                                                                                                                                                                          

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No  TutarıCinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2030 Su çekme katsayıları  
  

7 – Sarfiyat mesahaları aşağıda tarif edildiği şekilde yapılır: Baraj çekirdek hendeği (=cut–off) kazısını mümkün kılacak su seviyesi elde
edilinceye veya dolguda dolgunun kuruda yerine konulmasını sağlayacak durum elde edilinceye kadar pompaj yapılır ve işbu seviye sabit
kalmak üzere pompaja devam edilir ve bu esnadan sarfiyat ölçülür. Seviyenin ± 2 cm oynamaları nazarı dikkate alınmaz ve sabit seviyesinin
gerçekleştiği kabul edilir.
Ölçüler, küçük sarfiyatlarda hacmi belli kapları doldurmak suretiyle büyük sarfiyatlarda ise ince kenarlı savak ile yapılır. Savak karakteristikleri
önceden tayin ve tespit olunur.
8 – Sarfiyat ölçüleri yapılırken baraj çekirdek hendeği (=cut–off) kazısı esnasındaki şartlar muhafaza edilir. Sızıntı suların çoğalıp kabarmasına
sebep olacak fiil ve hareketlere meydan verilmez.
9 – Yukarıdaki formüllere konacak su miktarı olan Q’ya batardoların gövdesinden sızan ve dışarı atılan su miktarı hiçbir şekilde dahil
edilmeyecektir.
10 – Yüklenici çekirdek hendeğinde (=cut–off) suya karşı muhafaza ve suyun boşaltılması için idarenin vereceği direktiflere aynen uyulacaktır.
Gerektiğinde idare, çekirdek hendeğinin suya karşı korunması ve boşaltılması işleri için Yükleniciten bir proje ve program isteyebilir veya
bunları kendisi müteahhide verir.
Her iki halde de bu proje ve programa uyulmadığı taktirde su zammı verilmez.
11 – Poz 55.114.2020 ve 55.114.2030 temel alanına bağlı değildir.

ÖLÇÜ:                                                                       
NOT : 1 – Bu su boşaltma fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompaja veya el ile su boşaltılması şarttır.
2 – Kazının devamı sırasında baraj temelinde veya baraj çekirdek hendeği (=cut–off)’nde ilk defa gözle görülecek seklide beliren suyun
seviyesi bir zabıtla tespit olunur. Bu seviyenin üstündeki kazıya ve dolguya su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire
dolayısıyla müşkilat zammı da verilmez.  
3 – Kazı ve/veya dolgu esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü taktirde, bu amaçla yapılacak çevirme, drenaj vesaire
masraflarının su boşaltma masraflarından az olması halinde kazının ve/veya dolgunun kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını idare
isteyebilir. Bu taktirde yapılacak çe¬virme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir.
4 – 55.114.2020 ve 55.114.2030’deki su boşaltma fiyatları her cins zemine tatbik edilir. (kaya ve yumuşak kaya dahil)
5 – Formüllerdeki (h) yüksekliği yukarıda 2. maddede zikredilen seviyenin altında kalan ve su boşaltma, zammına tabi olan zemin kitlesinin
ağırlık merkeziyle suyun fiilen çekildiği en yüksek nokta arasındaki kot arasındaki kot farkıdır.
6 – Formüle konulacak Q sarfiyatı :
6 – a) 55.114.2020 için :
Baraj temel çukuru veya baraj çekirdek hendeğinde (= cut–off) biri pompajla başlandığı gün ikincisi kazının yarısı yapıldığında ve üçüncüsü
de kazının tamamen ikmalinde yapılan üç kazı safhasında tespit edilecek sarfiyatların ortalamasıdır.
Bu ölçmelerin birincisi veya ikinci veya her ikisi yapılmadığı takdirde baraj çekirdek hendeği (=cut–off) tamamen açıldıktan sonra bir ölçme
yapılır ve bulunan sarfiya¬tın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak kabul edilir. 
6 – b) 55.114.2030 için:
Baraj çekirdek hendeği (=cut–off) tamamen açıldıktan sonra bir ölçme yapılır ve bulunan sarfiyatın yarısı formüle konacak Q sarfiyatı olarak
kabul edilir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2040 Su çekme katsayıları  
  

19.100.1037 5 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.3037 15 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1039 20 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1040 25 ps lik motopomp Saat 1,0000  

A

55.114.2040 K3= 0,003029 A

 Bölüm 
Toplamı

K 0 , K 1 , K 2 , K 3 , K 4

TARİF : Temele sızan suyun, imalât ve inşaatın kuruda icrası için motopomp veya el tulumbaları ile boşaltılması halinde su boşaltma için
yapılacak her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, beher metreküp beton, betonarme ve kârgir
inşaata ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir:
Çekilen su miktarı Q (m3/Saat) ise,
Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde :
F = BxK3x(1,50xQxh)
Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde :
F = BxK3x(0,50xQxh + 20xh)
Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla 400 m3’den az olduğu takdirde :
F = BxK3x(0,375xQxh + 30xh)
Hal: 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla ol¬duğu takdirde :
F=BxK3x(0,225xQxh + 90xh)
Yukarıdaki formüllerde :
K3= Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş
B = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı (55.114.2010) pozundaki gibidir.                                                       
ÖLÇÜ:                                                                       
NOT : 55.114.2050 “Not”u 55.114.2040 içinde geçerlidir.

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

Toplam:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2050 Su çekme katsayıları  
  

19.100.1037 5 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.3037 15 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1039 20 ps lik motopomp Saat 1,0000  

19.100.1040 25 ps lik motopomp Saat 1,0000  

A

55.114.2050 K4= 0,003304 A

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

Ölçü Birimi  Miktarı 

Toplam:

TARİF : Temele sızan suyun betonarme demirinin kuruda yerine konması için; motopompla veya el tulumbaları ile boşaltılması halinde, su
boşaltmak için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil betonarme demirinin beher
tonuna ödenecek su zammı aşağıdaki formüllerle hesap edilir.
Çekilen su miktarı Q m3/Saat için :
Hal : 1 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den az olduğu takdirde:
F = BxK4x(6,60xQxh)
Hal : 2 – Çekilen su miktarı Saatte 20 m3’den fazla 80 m3’den az olduğu takdirde:
F = BxK4x(2,20xQxh + 88xh)
Hal: 3 – Çekilen su miktarı Saatte 80 m3’den fazla 400 m3’den az olduğu takdirde:
F = BxK4x(1,65xQxh + 132xh)
Hal: 4 – Çekilen su miktarı Saatte 400 m3’den fazla olduğu takdirde:
F=BxK4x(1,10xQxh + 352xh)
Yukarıdaki formüllerde:
K4= Katsayı, Q = Saatte metreküp, h = Metre, F = Kuruş
B = Temeldeki su seviyesindeki toplam yatay kesit alanına bağlı bir katsayı olup (55.114.2010) pozundaki gibidir                                                
ÖLÇÜ:                                                                       
NOT : 1 – Su boşaltma zammı fiyatlarının tatbik edilebilmesi için bilfiil pompajla veya el ile su boşaltılması şarttır.
2 – Hafriyatın devamı sırasında ilk defa göze görülecek şekilde beliren suyun seviyesi bir zabıtla tespit olunur. Bu seviyenin üstündeki imalât,
inşaat ve betonarme demirlerine su boşaltma zammı verilmeyeceği gibi çamur içinde çalışma vesaire dolayısıyla müşkilat zammı da verilmez.
3 – Kazı esnasında çıkan suyun cazibe ile akıtılması mümkün görüldüğü taktirde, bu maksatla yapılacak çevirme, drenaj vesaire masraflarının
su boşaltma masrafından az olması halinde imalât ve/veya inşaatın kısmen veya tamamen bu usulle yaptırılmasını İdare isteyebilir. Bu taktirde
yapılacak çevirme ve drenaj masrafları ilgili pozlardan ödenir.

4 – Formüllerde (h) yüksekliği yukarıda 3. maddede açıklandığı şekilde tespit edilmiş seviyenin altındaki beton veya betonarme kısmının
ağırlık merkeziyle suyun fiilen terfi edildiği en yüksek nokta arasındaki kot farkıdır.
5 – Formüle konacak (Q) sarfiyatı yukarıdaki esaslara göre tespit edilmiş seviyenin altındaki beton veya betonarme kısmında beton, betonarme
betonu veya betonarmelerinin kuruda yerine konulmasını temin etmek için çekilen (Q)’nun değeridir.

 Poz No Cinsi Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

K 0 , K 1 , K 2 , K 3 , K 4
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2060
 

10.120.1051 Motopomp'tan ( 0,000346A)  0,000346

10.160.1026
Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü
karşılığı)

kg 0,684  

10.100.1056 Makinist yardımcısı Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2061
 

10.120.1054 Motopomp'tan ( 0,000346A)  0,000346

10.160.1026
Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü
karşılığı)

kg 2,736  

10.100.1056 Makinist yardımcısı Saat 1,000  

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması

5 ps lik tulumbaların kullanılması ( 5 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

1 Saatlik fiyatı:

20 ps lik tulumbaların kullanılması ( 20 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

1 Saatlik fiyatı:

TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet,
edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen
çalıştıkları beher Saat ücreti                                                                                                                                                                                       

TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet,
edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen
çalıştıkları beher Saat ücreti                                                                                                                                                                                       

 Bölüm 
Toplamı

Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2062
 

10.120.1055 Motopomp'tan ( 0,000346A)  0,000346

10.160.1026
Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü
karşılığı)

kg 3,705  

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2063
 

10.120.1056 Motopomp'tan ( 0,000346A)  0,000346

10.160.1026
Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü
karşılığı)

kg 6,156  

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2064
 

10.120.1057 Motopomp'tan ( 0,000346A)  0,000346

10.160.1026
Mazot (akaryakıt, makina yağı, üstübü
karşılığı)

kg 8,208  

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması

Saat

Birim Fiyatı  Tutarı

1 Saatlik fiyatı:

60 ps lik tulumbaların kullanılması ( 60 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması

Saat

30 ps lik tulumbaların kullanılması ( 30 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

1 Saatlik fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet,
edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen
çalıştıkları beher Saat ücreti                                                                                                                                                                                       

TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet,
edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen
çalıştıkları beher Saat ücreti                                                                                                                                                                                       

TARİF : Baraj ve tesislerinde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil pompaj yapılması için lüzumlu her türlü gereç, alet,
edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel giderler dahil aşağıda güçleri gösterilen tulumbaların (pompaların) fiilen
çalıştıkları beher Saat ücreti                                                                                                                                                                                       

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı  Poz No Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

1 Saatlik fiyatı:

 Tutarı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

45 ps lik tulumbaların kullanılması ( 45 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A
 Bölüm 
Toplamı

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için Yüklenici tarafından pompaj yapılması

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Saat

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2070
 

10.120.1051 Motopomp'tan ( 0,000067A)  0,000067

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2071
 

10.120.1054 Motopomp'tan ( 0,000067A)  0,000067

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2072
 

10.120.1055 Motopomp'tan ( 0,000067A)  0,000067

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi
 Bölüm 
Toplamı

Cinsi

 Miktarı 

20 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi ( 20 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

1 Saatlik fiyatı:

1 Saatlik fiyatı:

30 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi ( 30 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

Saat

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde
devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü
gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların)
çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti                                                                                                                         

TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde
devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü
gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların)
çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti                                                                                                                         

Birim Fiyatı  Tutarı

 Poz No Ölçü Birimi

Saat

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

1 Saatlik fiyatı:

5 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi ( 5 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

 TutarıBirim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte 
bekleyen tulumbalar

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte 
bekleyen tulumbalar

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte 
bekleyen tulumbalar

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde
devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü
gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların)
çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti                                                                                                                         

Saat
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2073
 

10.120.1056 Motopomp'tan ( 0,000067A)  0,000067

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.114.2074
 

10.120.1057 Motopomp'tan ( 0,000067A)  0,000067

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:

60 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi ( 60 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

1 Saatlik fiyatı:

1 Saatlik fiyatı:

45 ps lik tulumbaların yedekte bekletilmesi ( 45 ps gücünde motopomp ) fiyatı=A

Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 Pozları Hakkında Not:                                                                                                                                         
1 – 55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 Pozları idarenin enjeksiyon yapması esnasında enjeksiyonların kuruda yapılması gerektiği taktirde 
Yüklenici tarafından bilfiil çalıştırılan ve sürekli bir çalışmayı temin etmek üzere işler bir halde bulunan tulumbaların ve bununla ilgili 
tesislerin Saatlik bedellerini gösterir.
2 – 55.114.2060-64 Poz fiyatları için tulumbaların bilfiil çalışması ve bunun puantajla ve ayrıca tutanakla tespit gerekir.
3 – 55.114.2070-74 Poz fiyatları 55.114.2060-64’deki tulumbaların arıza yapması halinde hizmetin sürekli olarak görülmesini temin etmek 
üzere kapasite ve miktarı idarece tasvip edilmiş tulumbaların ve ilgili tesisatın çalışır duruma hazır bekletilmelerinin karşılığıdır.
4 – İdarenin yapacağı enjeksiyonların başlangıç tarihi idarece müteahhide bildirilir. Yüklenici ise enjeksiyonların kuruda yapılması için gerekli 
tedbirlerini gösterir bir proje hazırlayarak İdareye tasdik için verecektir.
5 – Pompajın yapıldığı Saatler tulumbaların (pompaların) kapasiteleri ve adetleri ayrı ayrı gösterilerek tutanakla tespit edilecektir. Bunlara 
ataşmanlara geçirilerek ve aynı zamanda istihkaklara eklenecektir.
6 – 55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 No.’lu pozisyonlara su çekme için gerekli bütün ekipman ve tesisatın her türlü bedeli dahil olup 
bunların kurulması, sökülmesi, nakli, çalışması gibi işler için gerekli asli ve yardımcı bütün unsurların bedeli fiyatlara dahil olduğundan 
55.114.2060-64 ve 55.114.2070-74 pozisyonlarına başka bir bedel ilave edilmez.
7 – Pompajın başladığı tarih gibi bütün pompajın bittiği tarihte ayrı bir tutanakta tespit edilecektir.
8 – Yedekte beklemek üzere İdarenin tasvibi ile tahsis edilen pompalar (tulumbalar) başka bir işte kullanılamaz. Gayet zarurî bir sebepten, 
kullanılmaları icap ettiği taktirde idarenin müsaadesinin alınması lâzımdır. Bu şekilde yedekte bekleme özelliğini kaybeden tulumbalar için 
55.114.2070-74 tatbik edilmez.
Yüklenici her şarta emniyeti temin için gerekli tedbirleri alacaktır.

TARİF : Baraj ve Tesislerde lüzumlu enjeksiyonların (Enjeksiyon deliklerinin delinmesi ve enjeksiyonların yapılması) İdarece yapılması
esnasında kuruda emniyetli şekilde çalışmayı temin etmek üzere Yüklenici tarafından bilfiil yapılacak pompajın sürekli ve emniyetli bir şekilde
devamını sağlamak üzere miktarı ve Cinsi İdarece tasvip edilen tulumbaların ve ilgili tesislerin yedekte beklemeleri için lüzumlu her türlü
gereç, alet, edevat, makine, malzeme, masraf, işçilik ve Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil aşağıda güçleri yazılı tulumbaların (Pompaların)
çalışır duruma hazır vaziyette yedekte beklemeleri beher Saat ücreti                                                                                                                         

 TutarıBirim Fiyatı

Ölçü Birimi

Saat

 Poz No Cinsi  Miktarı Birim Fiyatı

 Bölüm 
Toplamı

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte 
bekleyen tulumbalar

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

İdarece yapılacak enjeksiyonların kuruda yapılması için yapılan pompaj esnasında yedekte 
bekleyen tulumbalar

% ....Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1040
 

Kazılması, aktarılması, taşıtlara yüketilip
boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi
karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,005  

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,002  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1041
 

Kazılması, aktarılması, taşıtlara yükletilip
boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi
karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1020 Dozer Saat 0,006  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

KAZI İŞLERİ

Barajlarda kayadan gayri zemin ve/veya yumuşak kaya zeminde röpriz yapılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

1 m³ fiyatı:

TARİF: Kazılardan çıkarılıp bilahare kullanılmak üzere depo, sedde veya dolgu haline getirilmiş kaya malzemesinin (yumuşak kaya ve
kayadan gayri zeminler hariç) İdarenin lüzum göreceği yere taşınmak üzere tekrar kazılması ve aktarılması ve taşıtlara yükletilmesi, yeni depo,
dolgu, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar ve kalınlıklar altında konulması, röpriz yeri ile yeni depo,
dolgu, sedde veya baraj dolgusu üstünün ve şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil, yeni depo, dolgu, sedde, veya baraj
dolgusunun beher metreküpünün fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Sedde, dolgu veya baraj dolgusu projesi üzerinden.

TARİF:'Kaya hariç her nevi kazılardan çıkarılıp bilahare kullanılmak üzere depo, sedde veya dolgu haline getirilmiş kayadan gayri her türlü
kazı malzemesinin (yumuşak kaya dahil) idarenin lüzum göreceği yere taşımak üzere tekrar kazılması veya aktarılması ve taşıtlara yükletilmesi,
yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar ve kalınlıklar altında konulması, röpriz yeri ile
yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu üstünün ve şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü
işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil yeni depo, dolgu, sedde
veya baraj dolgusunun beher metreküpünün fiyatı.
ÖLÇÜ: Yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu projesi üzerinden

Barajlarda kaya zeminlerde röpriz yapılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1042
 

Kazılması, kullanılması, taşıtlara
yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin
tesviye ve tanzimi karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,005  

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,002  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1043
 

Kazılması, kullanılması, taşıtlara 
yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin 
tesviye ve tanzimi karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1020 Dozer Saat 0,006  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde, kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek
hendeği (cut – off), ariyet, yolda–kupür, vesaire) kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması, taşıtlara yükleme ve
boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı ve
25 m mesafeye taşıma bedeli dahil kayadan başka heyelan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması beher metreküp fiyatı m³
ÖLÇÜ:  Kazı yerinde
NOT: Heyelan eden beher metreküp zeminin taşıma bedeli 55.107.1004 ile ödenir

Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek
hendeği (=cut – off), ariyet, kupür, yolda vesaire) heyelan eden kaya kazılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzim
için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı ve 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil
heyelan eden kaya zeminin kazılması beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Kazı yerinde
NOT: 55.115.1042 ‘deki gibidir

 Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

1 m³ fiyatı:

Barajlarda kayadan başka heyelan eden her cins zemin kazılması ve kullanılması
m³
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1044
 

Yapılması için makina karşılığı:

19.100.1012 Motor greyder Saat 32,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 65,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1052
 

19.120.1068 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  0,0853 x (34+66) kg 8,550  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı,benzin,üstübü v.s. 
giderleri karşılığı)                 0,01706 x 
(34+66)

kg 1,710  

İşletme:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

 Tutarı

Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda)
km

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Yolda sanat yapılarının ve toprak işlerinin ait oldukları kısımlarda belirtilen esaslar dahilinde tamamlanmasından sonra Teknik
Şartnamede tarif edildiği şekilde ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin dolgu ve yarma şevlerinin en kesitlerdeki şekil, ebat ve kotlara uygun
olarak motor greyder veya muvafık bulunacak diğer bıçaklı tesviye makineleri ve aynı zamanda el işçiliğinden de istifade ile veya tamamen el
ile ince tesviye yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil reglaj yapılan
yolun beher kilometre fiyatı. 

Barajlarda titreşimli silindirle sedde, dolgu  veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli 
silindirlerle)

Saat

 Poz No Cinsi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ariyetten, kazılardan, ocaktan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamesindeki şartlar dahilinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş
bulunan ve projesinde veya bilahare İdarenin emri ile en az sekiz ton statik ağırlığındaki titreşimli silindirle sıkıştırılması istenen dolguların
(kaya dolgular dahil) Teknik Şartname veya proje esasları dahilinde titreşimli silindirle şartnamesinin istediği sıklığı temin edilecek şekilde
sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil statik ağırlığı en az sekiz
tondan on beş tona kadar (on beş ton hariç) olan titreşimli silindirin ve çekicisinin komple bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat
ÖLÇÜ:  Bilfiil çalıştığı saat üzerinden

Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

90 - 110 DHP
(7-9 ton 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 km reglaj fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1053

 

10.120.1071 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  0,0853 x (90+110) kg 17,100  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı,benzin,üstübü
v.s.giderleri karşılığı)0,030x(90+110)

kg 3,420  

İşletme:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1054

 

10.120.1017 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  (0,0853 x 100) kg 8,550  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü v.s 
giderler karşılığı) (0,01706 x 100)

kg 1,710  

İşletme:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

10.100.1060 Formen Saat 0,480  

Barajlarda titreşimli silindirle sedde, dolgu  veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli 
silindirlerle) Saat

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak statik ağırlığı en az on beş ton olan titreşimli silindir ve çekicisiyle
komple olarak Poz 55.115.1052’da belirtilen şartlar altında bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat
ÖLÇÜ:  Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.

Barajlarda keçiayağı silindirle sedde, dolgu  veya baraj dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi 
keçiayağı) Saat

 Miktarı Birim Fiyatı

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar dahilinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş ve içindeki
ot, kök, benzeri bitkileri, kesekleri şartnamesine uygun olmayan malzemeleri ayıklanmış ve projesinde veya şartnamesinde keçi ayağı ile
sıkıştırılacağı gösterilmiş veya icabetmiş olan dolguların Teknik Şartname esaslarına uygun keçi ayağı silindirlerle şartnamenin istediği sıkılığı
temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarda Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çift
silindir olarak çekilen keçi ayaklarının çekicisi ile birlikte komple bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat
ÖLÇÜ:  Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.

Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

Ölçü Birimi Poz No Cinsi

(13-15 ton 15 ton dahil statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

90 - 110 DHP

Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1058

 

10.120.1078 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  0,0853 x 90 kg 7,695  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü v.s 
giderler karşılığı) (0,01706 x 100)

kg 1,539  

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1059
 

10.120.1079 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  0,0853 x 45 kg 3,8475

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü v.s 
giderler karşılığı) (0,01706 x 100)

kg 0,7695

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

 Tutarı

Barajlarda lastik tekerlekli silindir veya paletli traktörle dolgu sedde veya  baraj 
dolgusunun sıkıştırılması (Baraj tipi titreşimli silindirle) Saat

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar ve kalınlıklar, halinde serilmiş, tesviye ve tanzim edilmiş
ve içindeki ot, kök ve benzeri bitkileri, kesekleri ayıklanmış ve projesinde lastik tekerlekli silindir veya paletli traktörle sıkıştırılacağı
gösterilmiş bulunan dolgu, sedde veya baraj dolgusunun Teknik Şartname esasları dahilinde lastik tekerlekli silindir veya istenilen evsaftaki
paletli traktörlerle şartnamesinin isteği sıkılığı temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik, karşılığı dahil, lastik tekerlekli
silindir veya traktörün bilfiil çalıştığı bir Saat ücreti. Saat
ÖLÇÜ:  Bilfiil çalıştığı saat üzerinden

Barajlarda malzemenin harrow diski ile karıştırılması
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Teknik Şartnamesine ve İdarenin isteğine uygun şekilde, en az sekiz diskten aşağı olmamak üzere meydana gelen Harrow diskinin
İdarenin isteği ve kontrollüğün yazılı talimatı üzerine serilmiş malzeme üzerinden sulama işleminden sonra ve sıkıştırılmadan önce geçirilmesi
ve bu suretle malzemenin üniform bir hale getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı dahil, Harrow diskinin çekicisiyle birlikte bilfiil çalıştığı bir Saatlik ücreti. Saat
ÖLÇÜ: Bilfiil çalıştığı Saat üzerinden.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

   (kendinden yürür 80 -100 HP, 35 ton statik ağırlığında)

Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:

Fiilen yapılan 1 Saatlik sıkıştırma fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1301
 

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25
m mesafeye kadar taşınması depoya
konulması için her nevi makina ve işçilik
karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

Kazının serilmesi, depo yerinin tesviye ve
tanzimi karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

 Bölüm 
Toplamı

Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması

 Poz No Cinsi

TARİF: Projelere, Teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin her
cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal,
yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında icabında riperlenerek kabartılması, kazılması, kazı
malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemelerin ayrı ayrı taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarındaki İdarece gösterilen yerlere
boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde
geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel
masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil kazılan ve depoya konulan kazının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ:  Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.

m³

1 m³ fiyatı:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
 Birimi

55.115.1302
 

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25
m mesafeye kadar taşınması depoya
konulması için her nevi makina ve işçilik
karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

%10 sıkışma olduğuna göre 1 m³ dolgu için
malzeme artması ( 0,10 x T )

0,100  

 

Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı ve dolgu
sahalarındaki geçici servis yollarının
yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu
için hazırlanması, dolgunun serilmesi ve
ayıklanması ile itinalar karşılığı:

19.100.1012 Motor-greyder Saat 0,002  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta 
zeminlerin kazılması ve dolgu,sedde ve/veya baraj dolgusuna konması

m³

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve batak zeminler
hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1301)’de belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması, ve
dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin her cins röpriz
malzemesi hariç taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi, kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki malzemelerin her cins ve
kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde, (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği
«Cut–Off» dolgusu dahil) ve her türlü su içinde yapılması dahil şartlar altında teknik şartnamede belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik
şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, malzemenin içindeki keseklerin kırılması, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin
projelere göre tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırıldıktan sonra tabaka yüzlerinin yeni konacak malzeme ile iyice kaynaşmasını temin edecek
duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar
karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya ve batak zeminler hariç her cins ve
klastaki malzeme ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

1 m³ dolgunun fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1304
 

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m
mesafeye kadar taşınması dolgu yerine
konulması için her nevi makina ve işçilik
karşılığı:

19.100.1003 Ekskavatör Saat 0,005  

19.100.1017 Traktör buldozer Saat 0,008  

Serilmesi, şevlerin tanzimi, geçici servis
yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının
yeni dolgu için hazırlanması, dolgunun
ayıklanması karşılığı:

19.100.1012 Motor-greyder Saat 0,0015  

19.100.1017 Traktör buldozer Saat 0,0040  

Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zemin kazılması ve yolda dolguya 
konulması

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz No. 55.115.1301’deki şartlar dahilinde kaya ve batak zeminler hariç, her cins ve klastaki zeminin kazılarak her derinlik ve
yükseklikte her nevi yolun dolgusuna Teknik Şartnamesinde gösterilen şartlarda ve kalınlıklarda tabakalar halinde serilmesi, yabancı
maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması, kazı ve dolgu şevlerinin projeye göre her türlü tesviye ve tanzim edilmesi ve gerektiğinde tabaka
yüzünün yeni konacak malzeme ile kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla
Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil (kazı yerinde ölçülen) kaya ve batak zeminler hariç her
cins ve klâstaki zeminin beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

1 m³ dolgunun fiyatı:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1305
 

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m
mesafeye kadar taşınması, depo yerine
boşaltılması depoya konması, kazı yeri ve
deponun tesviye ve tanzimi, kazı yerindeki
taş ve köklerin ayıklanması fundalıkların
temizlenmesi ve istifiiçin işçilik ve her nevi
makina karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,0070  

Her cins zeminde sadece (sedde,yol) altında sandık açılması
m³

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için sadece sedde, yol altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması, çapı 5
cm’den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diğer yabancı
maddelerin 25 m’ye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleriyle
Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil beher metreküp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli. m³
ÖLÇÜ:  Sadece sedde ve yol altındaki kazı maktaında.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1306
 

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,070  

10.160.1021 Kapsül (Elektrikli 1,50 m) adet 0,250  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,040  

Ripperlenerek sökülmesi, kazılması
taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması
boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1020 Traktör buldozer Saat 0,002  

Serme ve düzeltme karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması dolgu ve/veya depoya konulması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar
kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi
vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında ve uygun evsafta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği
kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin açılması, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması,
patlatılması, kayaların riperlenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemenin ayrı ayrı
taşıtlara yüklenmesi, dolgu ve/veya depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi,
dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının
yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı ve
malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil, kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya kazısının kazı yerindeki beher,
metreküp fiyatı, m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1366
 

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25
m mesafeye kadar taşınması, depo yerine
boşaltılması kazı yeri ve deponun tesviye ve
tanzimi, geçici servis yollarının yapılması
için işçilik ve her nevi makina karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,029  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,008  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1307
 

Kazıdan gelen malzemenin tabakalar
halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst
yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik
her nevi makina karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

Barajlarda batak zemin kazılması ve depoya konulması
m³

Birim Fiyatı

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak batak zeminlerin (yani ekipmanların yürütülmesi için altına döşeme
yapılmasını gerektiren batak zeminler) her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her
genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında kazılması,
çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi, depo sahalarında İdarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, depoya
konulan malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme,
teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil
kazılan ve depoya konulan batak zemin kazısının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m³.
ÖLÇÜ:  Projesine göre ve kazı yerinde yapılır

Barajlarda kazılardan gelen yumuşak kaya malzemesi ile dolgu, sedde ve/veya
 baraj dolgusu yapılması

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

 Tutarı

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1306)’da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins
röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi yumuşak kaya malzemelerinin her cins ve kapasitede ekipman
kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dahil) ve
her türlü şartlar altında su içinde yapılması dahil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine Teknik şartnamelerde belirtilen
kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye ve tanzim
edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil
yalnızca poz (55.115.1306) kazılarından gelen yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen
beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:

1 m³  fiyatı:

267



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1308
 

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,070  

10.160.1021 Kapsül (Elektrikli 1,50 m) adet 0,250  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,040  

Ripperlenerek sökülmesi, kazılması
taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması
boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:

19.100.1003 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1020 Traktör ripper Saat 0,002  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

% 10 kabarma olduğuna göre yumuşak
kayanın dolgudaki fiyatı:(0,909 x T)

0,909  

Serme ve düzeltme karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,005  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya  kazılması ve dolgu,sedde ve/veya 
baraj dolgusunu konulması

m³

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya zeminlerin
(Poz 55.115.1306)’da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade
edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1307)’de
belirtilen şartlar altında, dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu dahil) dolgusuna konulması için lüzumlu her
türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye
bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun
dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

1 m³  fiyatı:

 Poz No
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1309
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m
mesafeye kadar taşınması dolgu yerine
konulması için her nevi makina ve işçilik
karşılığı:

19.100.1003 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1018 Traktör buldozer Saat 0,003  

19.100.1020 Traktör ripper Saat 0,010  

Serilmesi,şevlerin tesviye ve tanzimi
dolgunun ayıklanması karşılığı:

19.100.1018 Traktör buldozer Saat 0,004  

TARİF: Kazı yerinde ariyet veya ocakta Poz No 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308’deki şartlar dahilinde yalnız icabında önce riper ile
sürülüp kabartılan veya hafif dinamitle sarsılan yumuşak kaya veya batak zemin (yani makinenin yürütülmesi için altına döşeme yapılmasını
gerektiren zemin) kazılması, her derinlik ve yükseklikte her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dahilinde yolda tabakalar
halinde serilmesi, yabancı maddelerden ayıklanıp keseklerin kırılması kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim
edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil
(kazı yerinde ölçülen) yumuşak kaya ve batak zeminin beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

Barajlarda yumuşak kaya veya batak zemin kazılması kazılması ve yolda dolguya 
konulması

m³

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1310
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,220  

10.160.1022 Kapsül (Elektrikli 2,50 m) adet 0,500  

10.160.1006 Kapsül (Tavikli) adet 0,500  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,065  

Ripperlenerek sökülmesi, kazılması
taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar
taşınması dolgu veya depoya konulması,
geçici servis yollarının yapılması işçilik ve
her nevi makina karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,003  

Kazı yeri, dolgu veya depo yerinin tesviye
ve tanzimi için her nevi makina karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,001  

Barajlarda kaya  kazılması dolgu ve/veya depoya konulması
m³

1 m³  fiyatı:

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminler hariç her cins ve klastaki kaya zeminlerin
her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak kuruda ve su içinde, her derinlik ve genişlikte, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, kupür,
su alma yapıları, tünel giriş ve çıkışları, dolusavak, santral vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında, kazı sınırları dışında kalan zemine
zarar vermeyecek şekilde ve isteni¬len evsafta malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için
lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin
riperlenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemelerinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilecek dolgu ve/veya
depo sahalarına boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması
için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye
nakliye bedeli dahil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan kaya kazısının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1410
 

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,220  

10.160.1022 Kapsül (Elektrikli 2,50 m) adet 0,500  

10.160.1006 Kapsül (Tavikli) adet 0,500  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,065  

Ripperlenerek sökülmesi, kazılması
taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar
taşınması dolgu veya depoya konulması,
geçici servis yollarının yapılması işçilik ve
her nevi makina karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

Cinsi Ölçü Birimi

Agrega için taş hazırlanması
m³

 Miktarı Birim Fiyatı Poz No  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1311

 

Kazıdan gelen malzemenin tabakalar
halinde serilmesi, şevlerin ve dolgu üst
yüzeylerinin tesviye ve tanzimi için işçilik
her nevi makina karşılığı:

19.100.1020 Traktör buldozer Saat 0,005  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

m³
Barajlarda kazılardan gelen kaya malzemesi ile dolgu, sedde ve/veya baraj 
dolgusu yapılması

Cinsi Ölçü Birimi

1 m³  fiyatı:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak (Poz 55.115.1310)’da belirtilen şartlar altında kazılmış (her cins
kaya röpriz malzemesi hariç) ve taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmiş yumuşak kaya hariç her cins ve klastaki kaya malzemesinin her
derinlik ve yükseklikteki, her genişlikteki ve her yerdeki, her türlü dolguya (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu
dahil) her türlü şartlar altında (su içinde yapılması dahil) teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde
belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, yerleştirilmesi, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin proje ve teknik şartnamelere göre tesviye
ve tanzim edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar
karşılığı dahil yalnızca (Poz 55.115.1310) kazılarından gelen kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun beher
metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

 Miktarı  Poz No Birim Fiyatı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1312
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,220  

10.160.1022 Kapsül (Elektrikli 2,50 m) adet 0,500  

10.160.1006 Kapsül (Tavikli) adet 0,500  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,065  

Seçme ve toplama karşılığı:

19.100.1019 Traktör buldozer Saat 0,002  

% 15 pasa karşılığı kullanılabilir kaya

malzeme ( Tx1,176) m³ 1,176  

Yükleme, boşaltma ve geçici servis yolları
yapılması karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,015  

%35 kabarma olduğuna göre kayanın

dolgudaki fiyatı:( Tx0,741) m³ 0,741  

Serme ve düzeltme karşılığı:

19.100.1020 Traktör buldozer Saat 0,006  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya kaya malzemesi ariyet sahalarında yumuşak kaya hariç
her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1310)’da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı mal¬zemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya
konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz
55.115.1311)’de belirtilen şartlar altında dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu dahil) dolgusuna konulması
için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre
mesafeye nakliye bedeli dahil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj
dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelere göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya  kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj 
dolgusuna konulması

1 m³  fiyatı:

m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1313
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,200  

10.160.1005 Adı kapsül adet 0,250  

10.160.1021 Kapsül (Elektrikli 1,50 m) adet 0,250  

10.160.1004 Fitil m 0,500  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

10.100.1011 Lağımcı ustası adet 0,250  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,750  

19.100.1023 Kompresör Saat 0,033  

Tabakalar halinde serilmesi, kazı ve dolgu
şevlerinin tesviye ve tanzimi, geçici servis
yollarının yapılması, dolgunun
ayıklanması karşılığı:

19.100.1003 Ekskavatör Saat 0,020  

TARİF: Poz No. 55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312’deki şartlar dahi¬linde kazı yerinde, ariyet veya ocakta her cins (yumuşak kaya
hariç) kaya kazılması, her derinlik ve yükseklikte, her nevi yol Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar dahilinde tabakalar halinde
yolda serilmesi, kazı ve dolgu şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla
Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil (kazı yerinde ölçülen) kayanın beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.

1 m³  fiyatı:

Barajlarda kaya kazılması ve yolda dolguya konulması
m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1321
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

İşçilik:

55.108.1031 Su m³ 1,000  

Sulama karşılığı:

19.100.1044 Arazöz Saat 0,050  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1322
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

İşçilik:

55.108.1031 Su m³ 1,000  

Sulama karşılığı:

19.100.1044 Arazöz Saat 0,025  

Sulamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:

Sulamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:

TARİF: Poz No. 55.115.1054 ve 55.114.1180 şartları ile teşkil edilen her cins sedde, dolgu veya baraj dolgu malzemesi içinde Teknik Şartları
sağlayacak rutubet miktarının olmaması halinde malzemeye Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun şekilde su ilavesi için
yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masrafla karşılığı ve su ilavesi için dolgu üzerinde vasıtanın lüzumlu
dolaşma bedeli dahil, su temin edilen yerle dolgu arasındaki nakliyesi dahil, dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Dolguya bilfiil katılan su miktarı ölçülerek.

Barajlarda sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (kaya dolgu ve keçiayağı ile şıkıştırılan 
dolgular haricinde)

m³

Barajlarda sedde,dolgu veya baraj dolgusunun sulanması(keçiayağı ile sıkıştırılan
 dolgular)

m³

TARİF: Keçiayağı ile sıkıştırılan dolgular ve kaya dolgular haricinde, lâstik tekerlekli silindir veya paletli traktör veya titreşimli silindirlerle
sıkıştırılan dolguların her cins malzemesine (sedde, dolgu veya baraj dolgusunda) Teknik Şartname ve İdarece verilen talimatlara uygun
şekilde su ilavesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil
dolguya katılan suyun beher metreküp fiyatı. m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1323
 

 Poz No CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

İşçilik:

55.108.1031 Su m³ 1,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1326
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

İşçilik:

Şev ve taban sathının tesfiye ve tanzim
edilmesi sıkıştırılması ve sulanması
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,690  

55.108.1030 Su m³ 0,030  

Yıkamada kullanılan 1 m³ su fiyatı:

1 m²  fiyatı:

Barajlarda kaya dolgunun  tazyikli su ile yıkanması
m³

TARİF: Sedde, dolgu veya barajda kaya dolgunun Teknik Şartnamedeki esaslar dahilinde tazyikli su ile yıkanması için yapılan her türlü işçilik,
malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil, kaya dolgunun yıkanması için sarf edilen suyun
beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ:  Dolguya bilfiil katılan su miktarı ölçülerek.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

Barajlarda kayadan gayri zeminde kaplama betonu altı hazırlanması
m2

TARİF: Kaplama betonu yapılacak şev ve tabanlarda, kaplama betonu altında kayadan gayri her cins zeminde şev ve taban sathının Teknik
Şartnamede tarif edildiği şekilde tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak yüzeyin ıslatılması sonuç olarak
kaplama betonunun yapılmasına uygun duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve
genel giderler karşılığı ve her türlü taşımalar dahil beher metrekare kaplama betonu altı hazırlanması bedeli m2
ÖLÇÜ:  Kaplama betonu alt sathı üzerinden ölçülerek.
NOT: Bu Poz 55.115.1330 için kullanılmaz.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1327
 

İşçilik:

Şev ve taban sathının tesfiye ve tanzim
edilmesi sıkıştırılması ve sulanması
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,930  

55.108.1030 Su m³ 0,010  

1 m²  fiyatı:

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Barajlarda her cins kayalık zeminde kaplama betonu altı hazırlanması
m2

 Poz No Cinsi
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz No. 55.115.1326’daki şartlar altında yalnız her çeşit kayalık zeminlerde kaplama betonu altının hazırlanması beher metrekare
fiyatı. m2
ÖLÇÜ: Kaplama betonu alt sathı üzerinden ölçülerek
NOT: Bu Poz 55.115.1330 için kullanılmaz.

Ölçü Birimi

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1330
 

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

55.115.1301 Kayadan başka zemin kazılması m³

55.115.1306 Yumuşak kaya kazılması m³

55.115.1310 Sert kaya kazılması m³

55.115.1366 Batak zemin kazılması m³

55.115.1331 Baraj temelinin dolguya hazırlanması m²

55.115.1332
Kil altında kalan kaya temellerin dolguya
hazırlanması

m²

 1 m³  fiyatı:

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak baraj ve batardoların oturacağı alan içinde her cins ve klastaki
zeminlerin, her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte her genişlik ve darlıkta, her yerde
(yamaçlarda, talvegte, baraj çekirdek hendeği «Cut – Of f »’da drenaj hendeklerinde vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında
zeminden itibaren bir metre yükseklikteki çapı 5 cm (5 cm dahil)’ye kadar olan ağaçların kesilmesi üstteki nebati toprağın, köklerin ve
çürüyebilen organik maddelerin sıyrılarak temizlenmesi, taşıtlara yüklenerek depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı
sınırları dışında kalan temel zemine zarar vermeyecek şekilde idarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin
delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin riperlenerek sökülmesi,
kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilen dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması,
baraj temelinin teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak zeminin gevşek kısımlarının kaldırılması, tümseklerin kazılarak
kaldırılması icabında basınçlı hava ve su kullanılarak toz ve çamurların temizlenmesi ve temelin dolgu yapımına hazır hale getirilmesi,
geçirimsiz kil dolgunun temel zemini ve kaynaşmasını temin edecek şekilde zemindeki gevşek kısımların ve tümseklerin kazılarak kaldırılması,
basınçlı hava ve su kullanılarak temizlenmesi, icabında beton dökümüne hazır hale gelecek şekilde hazırlanması, kazı yeri ve depo sahalarının
tesviye ve tanzimi, dolgu ve/veya depodaki malzemelerin tesviye ve tanzimi kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının
yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25
metreye nakliye bedeli dahil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan baraj temeli kazılması ve dolguya hazırlanması işinin kazı yerindeki
beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projesine göre ve kazı yerinde yapılır

Baraj temel kazısı ve dolguya hazırlanması
m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1331
 

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,450  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1332
 

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,750  

19.100.1023 Kompresör Saat 0,010  

55.108.1030 Su m³ 0,250  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1342
 

Malzemenin çıkarılması, taşıtlara yükletilip 
boşaltılması, istifi ayıklanması, 25 m
mesafeye kadar taşınması ve granülometri
karşılığı için işçilik ve her nevi makina
karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,014  

19.100.1019 Traktör-buldozer Saat 0,002  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 
Kazı yerinin islahı ve geçici servis
yollarının yapılması karşılığı:

19.100.1019 Traktör-buldozer Saat 0,004  

19.100.1012 Motor grayder Saat 0,002  

1 m²  fiyatı:

1 m²  fiyatı:

1 m³  fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

Baraj temelinin dolguya hazırlanması
m2

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

CİNSİ Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı Poz No

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan)
m³

Kil dolgu altında kalan kaya temellerin dolguya hazırlanması
m2

 Poz No

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Baraj temel zemininde veya baraj dolgusunda farklı dolgular arasında filtre yapılması projesinde gösterildiği hallerde veya riprap, kaya
dolgu altlarında inşa edilecek bir veya birden fazla tabakalı filtre yapılması için Teknik Şartname ve İdarenin tespit edeceği granülometri
şartlarına uygun sade kum veya sade çakıl veyahut kumlu çakılın veya çakıllı kumun çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi, Teknik
Şartname, proje ve Teknik Şartnamesine göre dolguya konulmasına müsaade edilmeyecek irilikteki mal-zemenin ayıklanıp kesit dışına
konulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil –malzeme nakliyesi hariç–
tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı m³. 

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1343
 

Agreganın çıkarılması, yükleme boşaltma
ve depolanması karşılığı:

55.115.1301 Pozundan (kârsız) m³ 1,000  

Malzemenin elenmesi karşılığı:

19.100.1035 Elek makinası Saat 0,0250  

19.100.1028 Yükleyici Saat 0,0166  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,2500  

Granülometri ve evsaf araştırması
karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 0,2500  

 T

% 30 zayiat karşılığı kullanılan malzeme (
1,30 x T )

m³ 1,300  T

İşçilik:

Malzemenin yerine konması:

19.100.1019 Traktör-buldozer Saat 0,003  

19.100.1012 Motor grayder Saat 0,002  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

1 m³  fiyatı:

TARİF: Poz No. 55.115.1342’deki şartlar altında sade kum, sade çakıl veya kumlu çakıl yahut çakıllı kumun elenerek ve gruplara ayrılarak
yerine konulan filtre malzemesinin tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. m³

 Tutarı

Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

280



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1344
 

Malzemenin yıkanması için suyun tedarik
edilmesi, iş başına nakil ve yıkanması için
her türlü malzeme ve işçilik karşılığı:

19.100.3039 Motopomp Saat 0,025  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1444
 

Malzemenin yıkanması için suyun tedarik
edilmesi, iş başına nakil ve yıkanması için
her türlü malzeme ve işçilik karşılığı:

19.100.3039 Motopomp Saat 0,025  

1 m³  fiyatı:

1 m³  fiyatı:

Barajlarda filtre malzemesi yıkanması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Tüvanan veya elenmiş olarak kullanılacak olan her cins filtre malzemesini, filtre şartnamesine uygun evsafa getirmek üzere yıkanması
gayesiyle İdarenin göreceği lüzum üzerine– malzemenin filtre şartnamesine uygun hale gelinceye kadar yıkanması için suyun tedarik edilmesi,
iş başına nakil ve yıkama ameliyesi icabı olan bütün gerekli ameliyenin icrası için icap eden her türlü malzeme, masraf ve işçilik bedelleri ile
Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil beher metreküp yıkanmış filtre malzemesinin yıkama fiyatı (Zayiat dahil). m³
NOT:
1 – Bu birim fiyatlar idarenin izniyle uygulanır
2 – Yıkanmadan dolayı meydana gelen malzeme zayiatları karşılığı birim fiyatlara dahildir. Zayiat dolayısıyla ayrıca bir bedel ve nakliye ücreti
ödenmez

Barajlarda kum ve  gravye (çakıl)  yıkanması (filtre malzemesi hariç)
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Her türlü filtre malzemesi hariç olmak üzere inşaat bünyesine girecek olan kum ve çakılın yeteri derecede temiz olmaması halinde
idarenin göstereceği lüzum üzerine teknik kalite elde edilinceye kadar kum veya çakılın yıkanması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve
zayiatı, makine, suyun temini ve iş başına taşınması, alet ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı, yüklemeler, yatay ve
düşey taşımalar, boşaltmalar dahil beher metreküp kum ve çakıl yıkanma fiyatı m³
ÖLÇÜ: İnşaat bünyesine giren ve yıkanan kum ve çakıl, inşaat veya imalâtın hacimleri üzerinden hesaplanır
NOT:
1 – Bu birim fiyatlar idarenin izniyle uygulanır
2 – Yıkanmadan dolayı meydana gelen malzeme zayiatları karşılığı birim fiyatlara dahildir. Zayiat dolayısıyla ayrıca bir bedel ve nakliye ücreti
ödenmez.

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1345
 

Malzemenin ariyet veya kazı yerinden
alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe
boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp
idarenin göstereceği yere istif edilmesi 25
m mesafeye kadar taşınması için işçilik ve
her nevi makina karşılığı:

19.100.1001 Ekskavatör Saat 0,005  

19.100.1012 Motor grayder Saat 0,002  

19.100.1019 Traktör-buldozer Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1346
 

Malzeme:

55.108.1017 Kırmataş m³ 0,500  

55.108.1018 Konkasör kumu m³ 0,500  

Konkasöre nakledilmesi, çürüklerin
ayıklanması, büyüklerin kırılması,
konkasöre konulması, istenilen boyutta
kırılması her türlü eleme ve depo yapılması
taşıtlara yükletilip boşaltılarak fitre
yapılacak yere serilmesi için her türlü
işçilik makina karşılığı:

19.100.1019 Traktör-buldozer Saat 0,003  

19.100.1012 Motor grayder Saat 0,002  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

1 m³  fiyatı:

 Poz No Cinsi

1 m³  fiyatı:

Barajlarda filtre malzemesinde elek artığı malzeme bedeli
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Filtre malzemesinin elenmiş neticesi ortaya çıkan ve karakteri filtre inşasına uygun olmayan malzemenin ariyet veya kazı yerinde
alınması, taşıtlara yüklenmesi, eleğe boşaltılıp elenmesi elek artığının alınıp İdarenin göstereceği bir yere istif edilmesi için gerekli her türlü
malzeme, işçilik ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m’ye nakliye dahil depo yerinde ölçülen bir metreküpün
bedeli. m³
NOT: Taşıma işi 55.107.1004 ile ödenir.

Barajlarda konkasör kumu ve kırmataş ile fitre malzemesi konulması
m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Her türlü kazı, ariyetten ve ocaktan taşların elde edilmesi, konkasöre nakledilmesi, konkasöre konacak şekilde icabında çürüklerin
ayıklanması, büyüklerin kırılması, konkasöre konularak filtre malzemesi için Teknik Şartname de istenen boyutta kırılması, her türlü eleme ve
depo yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılarak filtre yapılacak yerde projesine uygun şekilde malzemenin serilmesi için yapılan her türlü
işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzemenin nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen
beher metreküpün bedeli. m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1348
 

Riprap malzemesi karşılığı:

55.115.1312 Kaya malzeme (kârsız) m³ 1,000  

Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip
boşaltılması, riprap yapılacak yere
konması, şevlerin tanzimi, pasa
malzemenin idarenin göstereceği yere depo
edilmesi, 25 m mesafeye kadar taşınması
için işçilik ve her nevi makina karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

19.100.1020 Traktör-buldozer Saat 0,004  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1349
 

Riprap malzemesi karşılığı:

55.115.1311 Kaya malzeme (kârsız) m³ 1,000  

Malzemenin seçilerek taşıtlara yükletilip
boşaltılması, riprap yapılacak yere
konması, şevlerin tanzimi, pasa
malzemenin idarenin göstereceği yere depo
edilmesi, 25 m mesafeye kadar taşınması
için işçilik ve her nevi makina karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

19.100.1020 Traktör-buldozer Saat 0,004  

1 m³  fiyatı:

1 m³  fiyatı:

Barajlarda ocaktan veya ariyetten elde edilen kaya ile riprap yapılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz No. 55.115.1312’deki şartlar altında ocakta veya ariyette her derinlik veya yükseklikte ve her yerde yumuşak kaya hariç olmak
üzere her cins ve klâstaki kaya ocağından veya ariyetten proje ve Teknik Şartnamesinde belirtilen riprap granülometrisine ve evsafına uygun
kaya malzemesi temin edecek şekilde kaya üzerinde lâğım deliklerinin açılması uygun patlayıcı maddelerle doldurulup patlatılması, kayaların
sökülmesi proje ve Teknik Şartname esaslarına uygun malzemenin icabında seçilerek taşıtlara yükletilip boşaltılması proje ve Teknik Şartname
esaslarına göre barajda riprap yapılacak yere konulması şevlerin proje ve Teknîk Şartname esaslarına uygun olarak tanzimi ve ocakta kazılıp
herhangi bir sebepten alınmamış malzemenin (pasa vesaire) İdarenin göstereceği yere depo edilmesi gibi, temizlik vesaire için yapılan her türlü
işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dahil projesi üzerinden ölçülen
riprapın beher metreküp fiyatı. m³

Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz No. 55.115.1348’deki şartlar altında her türlü kazıdan çıkan kaya ile yapılan riprapların beher metreküp fiyatı. 

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1350
 

İş başına kil malzemesi temini karşılığı:

55.108.1010 Kil m³ 1,000  

Yerine konması ve tokmaklanması
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1351 Barajlarda kum ve/veya çakıl serilmesi (elenmiş malzeme ile)
  

Kum-çakıl serilmesi karşılığı:

55.108.1011 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

Serilmesi, sulanması, tokmaklan- ması
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,500  

1 m³  fiyatı:

Batardolar için kil
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.210.7730 ve 55.210.7740’deki şartlarda yapılmış batardolarda iş başındaki kil temin ve tedarikiyle yerine konması ve
tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil nakliye hariç yerine
konmuş kilin beher metreküp fiyatı. m³
NOT: Baraj ana gövdesi inşaatı için yapılan bilûmum batardoların herhangi bir malzemesi «Batardolar için kil» pozu ile ödenmeyip kazı ve
malzeme cinsine bağlı olarak ilgili «Kazı işleri fiyatları» ile ödenir.

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF: Temel zeminine veya pere, kaldırım kaplama altlarına sade kum ve/veya çakıl veyahut kumlu çakıl serilmesi sulanması ve
tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil –malzemenin nakliyesi
hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. m³

1 m³  fiyatı:

284



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1360
 

Kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına
çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara
yüklenmesi ve boşaltılması, depo
,sedde,imla veya baraj dolgu- suna
konması ve her türlü tesviye ve tanzimin
yapılması için işçilik, malzeme ve makina
karşılığı:

19.100.1003 Ekskavatör Saat 0,010  

10.100.1062 Düz işçi Saat 3,150  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1361
 

Yapılması:

55.115.1360
Analizinden (kâr ve genel masrafsız % 25 
zamlı)

m³ 1,250  

1 m³  fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kayadan gayri her cins ve klastaki zeminde (kazı pozlarında açıklanan yumuşak kaya dahil) veya dolguda İdarenin istediği yerde ve
şekilde 5 metre derinliğe kadar tecrübe çukuru (Kuyusu) açılması (5 metre dahil), kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına çıkarılması, yanlara
atılması veya taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması ve depo, sedde, imla veya baraj dolgusunda Teknik Şartnamedeki şartlar altında yerine
konması ve her türlü tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve benzeri masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı
dahil kayadan gayri her cins zeminde ve dolguda açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m³

5-10 m derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klâstaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru 
açılması

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.115.1360’deki şartlar altında 5 m ile 10 m (10 m dahil) derinlik arasında ve kayadan gayrı her cins ve klâstaki zeminde
veya dolguda açılan tecrübe çukurunun beher metreküp fiyatı. m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

5 m derinliğe kadar kayadan gayri her cins ve klâstaki zeminde veya dolguda tecrübe çukuru açılması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1362
 

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,200  

10.160.1004 Fitil m 0,500  

10.160.1005 Adi kapsül adet 0,500  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

10.100.1011 Lağımcı ustası Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,500  

19.100.1023 Kompresör Saat 0,050  

Kazıdan çıkan zeminin kuyu dışına
çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara
yüklenmesi ve boşaltılması, depo ,sedde
veya baraj dolgusuna konması ve her türlü
tesviye ve tanzimin yapılması için işçilik,
malzeme ve makina karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 4,900  

Birim Fiyatı  Tutarı

5 m derinliğe kadar her cins kayada tecrübe çukuru açılması
m³

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Her cins kaya zeminde (Kazı pozlarında açıklanan yumuşak kaya hariç) idarenin istediği yerde ve şekilde 5 m derinliğe kadar tecrübe
çukuru açılması (5 m dahil) kazıdan çıkan zeminin çukur dışına çıkarılması, yanlara atılması veya taşıtlara yükletilmesi ve boşaltılması ve
depo, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartnamedeki şartlar altında yerine konması ve her türlü tesviye ve tanzim için yapılan her türlü
işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil her cins kaya zeminde açılan tecrübe çukurunun beher
metreküp fiyatı. m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1363
 

Yapılması:

55.115.1362
Analizinden (kâr ve genel masrafsız % 25
zamlı)

m³ 1,250  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1370
 

Her türlü işçilik,malzeme,makina alet ve 
adevat karşılığı:

19.100.1001 Ekskvatör Saat 0,010  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.115.1362’deki şartlar altında 5 m ile 10 metre (10 m dahil) derinlik arasında ve her cins kaya zeminde açılan tecrübe
çukurunun beher metreküp fiyatı m³

Her cins kayalık zeminde su içinde yapılan kazılarda müşkilat zammı (yumuşak kaya ve  kayadan 
gayri her türlü zemin)

m³

5-10 m derinliğe kadar her cins kayada tecrübe çukuru açılması
m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Baraj ve/veya seddelerin temelleri baraj temel ve çekirdek hendeği kazıları haricindeki yerlerde 0,50 metreden daha derinlik su içinde
(yumuşak kaya ve kayadan gayri zemin hariç) her cins kayalık zeminde kazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve
edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil 0,50 metreden daha derin su içinde yapılan yerinde ölçülen beher metreküp
kaya kazısına su müşkilât zammı. m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³  fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1380
  

Her türlü işçilik, malzeme ve masraf- lar
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1381
 

Her türlü işçilik, malzeme ve masraflar
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

Kayadan gayri zemin şevlerinin ve taş dolgu şevlerinin düzeltilmesi
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Bölüm 
Toplamı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine göre yapıldıktan sonra İdarece ince tesviyeye lüzum görülen yerlerde her derinlik ve genişlikte her türlü hendek, yatak kanal
ve yarma şevleri ile taş dolgu şevlerinin çok düzgün bir hale sokulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve
genel masraflar karşılığı dâhil yerinde ölçülen beher metrekare şev düzeltilmesi fiyatı. m²

Kayalık zeminde şev düzeltilmesi
m³

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

1 m² fiyatı:

TARİF: Pozisyon 55.115.1380’deki şartlar altında yalnız kayalıkta her türlü hendek, yatak kanal ve yarma şevlerinin düzeltilmesi için yapılan
her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerinde ölçülen beher metrekare şev düzeltilmesi
fiyatı. m2
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.115.1382
 

Malzeme:

 Patlayıcı madde karşılığı:

10.160.1001 Dinamit ( Gom II ) kg 0,100  

10.160.1021 Kapsül (elektrikli 1,50 m) adet 2,000  

İşçilik:

Deliklerin açılması, doldurulması
patlatılması ve ateşlemede güvenlik
karşılığı:

19.100.1023 Kompresör Saat 0,180  

Şev yüzeylerindeki kaya çıkıntıları ile
gevşek kaya parçalarının düzeltilmesi
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

 Tutarı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak her türlü pontal, kanal, yarma vs gibi yerlerdeki şevlerin düzgün bir
şekilde yapılabilmesi için lüzumlu patlayıcı maddelerin, malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine
getirilmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak kullanılması, her cins ve klâstaki kayalık zeminlerde her derinlik,
her yükseklik ve her yerde ve her türlü şartlar altında, şev eğiminde ve şev boyunca, 5 cm çapında ve 50cm aralıklarla hafif patlayıcı
maddelerle doldurulması, sıkıştırılması ve patlatılması, esas kazı atımlarından sonra şev yüzeyinde 10cm’lik tolerans dışında kalabilecek kaya
çıkıntıları ile gevşek kaya parçaları elle veya idarenin tasvip edeceği diğer metotlarla düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme,
teçhizat, ekipman, nakliye, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil önceden ayırma (Presplitting) metoduyla
elde edilen şevin beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ: Kazı yerinde.
NOT: 5 cm aralıklarla delinecek olan patlama deliklerinde sapmalar 10 metre derinlik için 7,5 cm’den fazla olmayacaktır.

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

% ... Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

Kayalık zeminlerde önceden ayırma (presplitting) kazı metoduyla şev elde edilmesi
m²

 Bölüm 
Toplamı
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POZLARLA İLGİLİ NOTLAR

1 – Proje ve şartname esaslarına uygun her cins malzeme (her cins geçirimsiz malzeme, filtre, kaya dolgu, riprap dahil olmak üzere) temin etmek amacıyla bütün ariyet 
sahalarının ve ocaklarının üstünde idarece kaldırılması istenilen bütün malzemelerin kazılması ve bu surette ariyet sahaları ve ocakların açılarak malzeme verecek duruma 
getirilmesi için yapılacak kazılar (=dekapaj) zemin klasına bağlı olarak 55.115.1301 ve 55.115.1306 pozlarına göre ödenir. Bu kazılara 55.115.1310 pozu uygulanmaz. 
Kazıların taşıma bedelinde ilgili taşıma işleri pozu ile ödenir.

2 – Yukarıda (1 nci) Maddede yazılı ödemeler her cins malzemenin alınacağı ariyet sahaları ve ocakların işlemeğe hazır du-ruma getirilmesi (=açılması) için yapılan 
masrafların ödeme esasını göstermektedir.
3 – Yukarıda (1 nci) Madde esaslarına uygun yapılan kazılar (=dekapaj), derinlik, yükseklik, darlık, meyil ve bu gibi faktörlere bağlı olmaksızın kazı olarak zemin klasına 
göre sadece poz 55.115.1301 ve poz 55.115.1306 fiyatları ile ödenir. Röpriz ve kaya pozisyonları uygulanmaz.

4 – Poz 55.115.1312 ile ilgili olarak kaya ocakları ve kaya ariyet sahalarında yukarıda (1 nci) Maddede yazılı kazıların yapılmasından sonra malzeme temin etmek 
maksadıyla bu ariyet sahaları ve ocaklardan yapılması gerekli kazılar yapılırken kazılan fakat şartnameye uygun olmadığı nedeni ile alınmayan (=pasa vs) malzeme kazılan 
zemin cins ve klasına bağlı olmaksızın (55.115.1301) fiyatı ile, bunun İdarece gösterilen bir depoya konulması halinde taşıma bedeli (taşıma) bölümünde yazılı esaslara 
göre (55.107.1004) pozu ile ödenir.

5 – Yukarıdaki (4 ncü) Madde yazılı (kaya ariyet sahaları) ve (kaya ocakları) deyimi ile sadece bu kısma ait olmak üzere (yumu-şak kaya) ve (kaya) deyimleri 
anlaşılacaktır.

6– Poz 55.115.1308 ve Poz 55.115.1312 ‘deki ve yukarıda (4 ncü) Maddede yazılı (pasa) deyiminden; kaya ve yumuşak kaya ocakla-rında ve ariyet bölgesinde temizlik 
kazıları yapıldıktan sonra malzeme temin etmek maksadı ile kazılar yapılırken kazılan ve şartnameye uygun olmaması nedeniyle alınmayan malzeme olarak anlaşılacaktır. 
Kaya ocağı ve ariyet bölgelerinde kazılan ve baraj gövdesine konulan malzemeler ve bu kapsamda olarak, (kaya ufağı = Ku) malzemeleri (pasa) olarak kabul edilmez, 
(pasa) malzemesi baraj gövdesinde kullanılmayan malzeme olarak kabul edilecektir.

7– Poz 55.115.1330 dahil olmak üzere bütün kazıların yapılmasında kazıdan çıkan malzemenin kazı yeri ile İdarece gösterilen depo, sedde, baraj ve batardo dolgusuna 
konulmasına kadar yapılması gerekli munzam kazı, yükleme ve boşaltmalar ait oldukları kazı pozisyonunun fiyatı içindedir. Teklifin bu esasa göre verildiği kabul 
edilecektir.

8– Pozisyon (55.115.1302) fiyatı, kaya ve yumuşak kaya haricindeki her cins zeminin kazılarak yol işleri haricindeki her türlü sedde, dolgu, baraj dolgusuna teknik 
şartnamelere ve projelere ve pozisyonundaki şartlara konulması bedelidir. Bu surette 55.115.1302 pozisyonu bu (klasa) giren kayadan gayri zeminlerin hem kazma ve hem 
de dolguya konulması bedelidir.

9– Geçirimsiz malzeme zonu (=1 Nolu zon) teşkil etmek amacıyla ariyet bölgelerinde kazı yapılırken geçirimsiz zonuna konulacak malzemenin granülometrisi ve 
rutubetini şartnamede istenilen durumlara getirmek amacıyla malzemenin karıştırılarak alındığı ve kazıldıktan sonra taşıtlara yüklendiği veya dolgu üzerinde karıştırıldığı 
gibi nedenlerle (Poz 55.115.1302) fiyatına zam verilmez ve bu gibi nedenlerle röpriz ödenmez. Bu işler (55.115.1302) pozu içindedir. Geçirimsiz malzeme zonunun 
alındığı ariyet bölgelerinde zemin cinsine bağlı olmaksızın sadece (55.115.1302) pozu uygulanır.

10 – Yol işlerindeki kazılar zemin cinslerine göre yol için yazılmış pozlarla ödenir.

11– Kaya zeminlerde yapılan röpriz baraj kaya dolgu zonlarına dane iriliğine göre ve şartnamesine uygun olarak konulduğu takdirde (55.115.1041) fiyatına ilaveten 
(55.115.1311) fiyatı uygulanacaktır. Kaya zeminlerde yapılan röpriz baraj gövdesi ha-ricinde bir dolgu, sedde veya depoya konulduğu takdirde (55.115.1041) pozuna 
ayrıca bir zam verilmez.

12 – Kazılmasında dinamit ve muadili diğer isimli patlayıcı malzemelerin kullanılması kesinlikle gerekli kayalara (55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313) 
uygulanır. 

13 – Madde 12 ‘deki tarifi yapılmış zemin cinslerinin dışında olup kazılmasında dinamit ve muadili diğer isimli patlayıcı Maddelerin kullanılması gerekli olmayan fakat 
önce ripper ile sürülüp kabartılan veya bunu sağlamak için hafif patlayıcı Maddelerle sarsılan yumuşak kaya zeminlere uygulanır ve kazı pozisyonlarındaki tariflere göre 
poz (55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309) uygulanır.

14 – 55.114.2010, 55.114.2040, 55.114.2050 pozisyonları (55.115.1330) pozunun uygulandığı yerlerde uygulanmaz. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerde 
yapılan kazının kuruda yapılması için 55.114.2020, buradaki dolgunun kuruda yapılması için 55.114.2030 pozisyonu verilen formüllere çekilen su ve basılan metre ve 
katsayıları formüllere konularak uygulanır.

Su çekme işlerindeki pozisyonlarda yazılı (baraj çekirdek hendeği) ve (Cut–Off) deyimlerinden sadece kazı olarak (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı (Baraj temeli) 
anlaşılacaktır. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerin haricindeki yerlerde yapılan beton ve betonarme betonu ve betonarme demir işlerinde su çekme işleri 
kendi şartlar ile ödenir. (55.115.1330) pozisyonunun uygulandığı yerlerde yapılan beton ve betonarme betonlarına 55.114.2040 uygulanmayıp çekilen su miktarı ve suyun 
basıldığı yüksekliğin (55.114.2030) formülüne konulmasıyla çıkan sonucun (% 50) zamlı olarak ödenir.

15 – Yer altı dışında (=açıkta) yapılan betonarme ve betonların sadece zemine temas edilen kısımlarında projelerde gösterilen betonarme ve betonların zeminle temas eden 
hattına (20 cm) uzaklıkta paralel olarak çizilen hat kazı, beton ve betonarme betonları için ödeme hattı olarak kabul edilecektir. Kabul edilen (20 cm) ‘lik kalınlık yer altı 
dışında yapılan beton ve betonarme betonlarının sadece zemine temas eden kısımları için kabul edilecektir.

Ödeme hattı olarak kabul edilecek bu (20 cm) ‘lik kısım sadece beton ve betonarme betonu zeminle temas edecek kısmı için uygulanır. Buradaki (zemin) tabirinden maksat 
kazılmış zemin anlaşılacak, sonradan yapılan toprak veya kaya dolgu anlaşılmayacaktır. Beton ve betonarmenin zeminle temas etmeyen kısımları ile beton veya betonarme 
betonu olmayan kazı kesitlerinde ödeme için projedeki ölçüler esas alınır. Ayrıca bir ödeme hattı fazlalığı alınmaz. Projelerde ve şartnamelerde farklı bir ödeme şekli olsa 
bile ödemeler sadece bu şekilde olacaktır. Tasdik edilen tatbikat projeleri bu esaslara göre tanzim edilecektir. Tatbikat projelerinde farklı bir ödeme hattı fazlalığı gösterilse 
bile yukarıda esasları yazılı (20 cm) ‘lik ödeme hattı esas alınacaktır.

16 – Bu kitaptaki bütün su çekme pozisyonlarında (Poz B – 15.329/a, b) ve (55.115.1330) deyimleri sadece Poz 55.115.1330 olarak anlaşılacaktır.

17 – Yol işlerinde depoya konulan kayadan gayrı zemin 55.115.1304 fiyatının % 41 ‘i pozu ile, yol işlerinde depoya konulan yumuşak kaya 55.115.1309 fiyatının % 75 ‘i 
ile yol işlerinde depoya konulan kaya kazıları 55.115.1313 fiyatının % 75 ‘i ile ödenir.

18 – Projelere (anroşman) ile (riprap) aynı manada kullanılmıştır. Riprap pozunun uygulandığı yerlerde (taş tahkimat) uygulan-maz. (Taş tahkimat) işlerinde her ağırlıkta 
(taş) için 55.117.1029, 55.117.1030 pozları uygulanır. 150 kg dan daha ağır taşlar için ayrı bir poz uygulanmaz.

19 – Filtre malzemesinin temini için yapılan hafriyat su içinde yapıldığı takdirde işbu pozlarda ayrıca bir müşkülat zammı talep edilemez, bunlar fiyatlara dahildir

20 – 55.115.1348 ve 55.115.1349 fiyatları malzemenin yerine konuluş metoduna bağlı değildir.

21 – Kaya zonu olarak gösterilen zonlarda kaya malzemelerinin dozerle tabakalar halinde yayılacağı projelerde ve şartnamelerde kaydedilmiştir. Bu şekilde dozerin kaya 
zonu bölgelerinde ta-bakalar halinde serilmesi için kullanılması halindeki her türlü masraflar birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan ayrıca Poz 55.115.1058 veya bunun 
gibi dozer parası tatbik edilmeyecektir.

22 – Pozisyon 55.115.1349 fiyatı kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması fiyatı olup kazı yapılırken riprap zonuna konulması uygun kaya parçalarının doğrudan 
doğruya riprap zonuna ko-nulması fiyatıdır. Kaya kazılarının riprap zonuna konulmadan depoya konulması ve buradan da röpriz yaparak riprap zonuna konulması halinde 
55.115.1041 fiyatına ilaveten 55.115.1349 fiyatı ödenir.

23 – Baraj ve yol inşaatlarına lüzumlu malzemenin alındığı ariyet yerlerinde Teknik şartname ve proje şartlarında uymayan ve idarece kaldırılması istenen her türlü 
zeminin kaldırılması 55.115.1301 fiyatı ile ödenir. Nakliye bedeli de nakledildiği yerin mesafesine göre ilgili fiyatı ile ödenir. Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm 
‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır. Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine 
kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler bütün kazı fiyatlarına dahildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel 
ödenmez.
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24 – Poz 55.115.1305 (Barajlarda her cins zeminde dolgu altında sandık açılması) kazısı idarenin tespit edeceği derinlikte yapılır.

25 – Teknik şartlara uygun her cins silindirin bilfiil çalışma Saatleri Müteahhitlik ve kontrollük tarafından tespit edilecek ve beraberce imzalanarak bir zabıtla tevsik 
edilecektir.

26 – Bütün silindirlerin ve çekici traktörlerin emre hazır bir şekilde bekletilmesi fiyatlara dahil olduğundan bunun için ayrıca bir bedel ödenmez.

27 – Harrow diskinin çalışma Saatleri Müteahhitlik ve kontrollük tarafından tespit edilecek ve beraberce imzalanarak bir zabıtla tevsik edilecektir.

28 – Harrow diskinin kullanılması kontrollüğün yazılı emri ile olacaktır.

29 – Harrow diskinin emre hazır bir şekilde bekletilmesi fiyatlara dahil olduğundan bunun için hiçbir bedel ödenmez

30 – Her çeşit filtre malzemesinin sulanması bedeli işbu 55.115.1322 Poz ile ödenir.

31 – Sırf yol işlerine ait 55.115.1304, 55.115.1305, 55.115.1309, 55.115.1313 pozlarına ilaveten idarenin yazılı emri ile 55.115.1040, 55.115.1041 nolu pozları her türlü 
yol işlerinde tatbik edilecektir.

32 – Filtreler ve riprap ve poz 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (55.115.1301, 55.115.1313 ve 55.115.1330 dahil) kadar bütün hafriyat 
pozlarında hafriyatın 25 metre mesafeye taşınması ve yükleme ve boşaltmalar birim fiyatlara dahildir. 25 metreden fazla nakliyelerde bu hususun tatbik şekli taşıma ile 
ilgili po-zisyonlarda izah edildiği şekilde yapılacaktır.

33 – 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1311, 55.115.1312 pozisyonları yol dolguları için kullanılmazlar.

34 – 55.115.1306, 55.115.1310 ariyet ve ocaktan gayri diğer yerlerde projesine göre yapılan batak zemin, yumuşak kaya ve kaya kazı bedelleridir.

55.115.1307, 55.115.1311 pozisyonları ocaktan ve ariyetten gayri yerlerde projesine ve teknik şartnamesine göre sedde, dolgu veya baraj dolgusunda kullanılan yumuşak 
kaya ve kaya kısmı için verilecek ilave ücrettir. 55.115.1307, 55.115.1311 pozisyonları için kazı bedeli esasen 55.115.1306, 55.115.1310 nolu pozisyonlarla ödenmiş 
olduğundan ayrıca yeniden bir kazı bedeli ödenmez. Bunlar yalnızca proje gereğince yapılmış kazıdan elde edilmiş malzemenin depodan gayri olarak dolgu, sedde, baraj 
dolgusuna konulması halinde bunlar için yapılacak munzam bedel karşılığıdır.

35 – Bütün fiyatlara depo yerlerinin tesviye tanzimi depoya konulan malzeme üstlerinin tesviye tanzimi, kazı, depo ve dolgu sahaları içindeki geçici servis yollarının 
yapımı ve kazı yerinin tesviye, tanzim ve reglajı dahildir.

36 – 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozisyonları (ocaktan veya ariyetten te-min edilen) sırasıyla yumuşak kaya veya kayanın temin edilip aynı zamanda baraj dolgusu 
ve/veya sedde ve/veya dolguda kullanılması fiyatıdır. Bu fiyata teknik şartname veya proje esasları dahilindeki bütün serme düzeltme gibi yerine koyma bedelleri de dahil 
edilmiş olduğundan 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozisyonlarının tatbik edildiği yerlerde ayrıca 55.115.1307 ve 55.115.1311 fiyatları tatbik edilmez

37 – 55.115.1301, 55.115.1302, 55.115.1304 nolu pozisyonlar aşağıdaki zeminlere tatbik olunacaktır.

Bel, kazma, kürek, yassı ağızlı ve sivri uçlu kazma ile veya küskü, kazma manivela ve kazmanın sivri ucu ile kazılabilen gevşek veya sıkışık her türlü toprak kum çakıl, 
mil, kil, sıkışık veya çok sıkışık her türlü çakıllı kum veya kumlu çakıl veya bunların ikisi veya şist ihtiva eden zeminler çamur ve bataklık gibi zeminlere yani sert veya 
yumuşak kayadan gayri her cins ve klastaki zeminlere tatbik olunur.

38 – 55.115.1310, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313 pozisyonları aşağıdaki zeminlere tatbik olunur.

Sıkışık, konglomera, çok sert şist, çok sert gre, kalker, trahit, andezit, mermer, tahallül etmemiş serpantin, kuvassit, değirmen taşı, tahallül etmemiş granit ve benzerleri, 
tahallül etmemiş bazalt, porfir, kuvars, çakmak taşı, gibi dinamitle kazılması gerekli olan kayalara tatbik olunur.

39 – 55.115.1306, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309 pozisyonları aşağıdaki zeminlere tatbik olunur.

Çatlak kaya enkazı, şist, gre, gevşek konglomera, tahallül etmiş kayalar gibi önce ripper ile sürülüp kabartılan veya hafif dinamitle sarsılan zeminler gibi zeminlerle, 
makinenin döşeme üzerinde yürümeye mecbur olduğu yerlerde yapılan kazılara tatbik edilir.

Bataklık zeminlerde 55.115.1366 ‘nın tatbiki için makinenin bilfiil döşeme üzerinde yürümesinin icap etmesi ve makinenin dö-şeme üzerinde yürüyerek bu kazıyı yapması 
lazımdır.

40 – 55.115.1305 nolu pozisyon zemin cinsine ve klasına bağlı değildir

41 – 55.115.1040, 55.115.1041 ile pozisyon 55.115.1301’den 55.115.1313’e (Poz 55.115.1301, 55.115.1313 dahil) kadar bütün numaralarda gösterilen işlerde derinlik, 
yükseklik, temel üstü ve temel altı oluşları, darlık genişlik ve ilgili pozunda yazılı su içinde çalışma gibi faktörler fiyata dahil edilmiş olduğundan bu gibi faktörlerden 
dolayı fiyatlarda herhangi bir değişiklik istenemez.

42 – Bütün kazı fiyatlarına şamil olmak üzere kazı yapılan yerin enine veya boyuna emeğinin fazla olması gibi sebeplerden dolayı munzam bir bedel veya röpriz gibi 
müşkülat zammı ödenmez. Birim fiyatlarında ve bunlara ait (Not) ‘larda ödeneceği sarih olarak zikredilmedikçe zeminin kazılması depo, sedde veya dolgu veya baraj 
dolgusuna konulmasına kadar nakliye hariç olmak üzere bilcümle müşkülatların bedeli alakalı kazı ve dolgu fiyatları içine ithal edilmiştir.

43 – Hafriyatın yapılması ve taşınmasında çeşitli kazı makineleri ile kazı malzemesini taşıyan makine ve vasıtaların kombine bir şekilde çalıştırılması esas alınmıştır. 
Yüklenici bu esaslı şartla muhakkak riayet etmeğe mecburdur. Bu şartlar altında hafriyatın nakliyesi, kombine çalışan makinelerden taşınmağa uygun düşenler ile 
yapılacaktır.

44 – 55.115.1040, 55.115.1041 ve 55.115.1301’den 55.115.1313 ‘e (55.115.1301 ve 55.115.1313 dahil) kadar ki pozisyonlarda gösterilen kazı işlerinde fiyatlar kazı vasıta 
ve makinelerine bağlı değildir. Bu işlerin elle yapılmasından dolayı yeni bir fiyat yapılması istenemez

45 – Filtreler ve riprap ve kayadan gayri her cins zemin ve yumuşak kaya kazılarının 55.115.1301 (55.115.1302, 55.115.1303, 55.115.1304, 55.115.1306, 55.115.1307, 
55.115.1308, 55.115.1309, 55.115.1040, 55.115.1041) her derinlikte su içinde yapılması halindeki müşkülat birim fiyatlara ithal edilmiş bulunduğundan, ayrıca bir zam 
verilmez. 55.115.1310 pozu ila kaya hafriyatının fiyatlarına 50 cm ‘den daha az derinlikte su içinde yapılmasına ait bütün müşkülat bedelleri dahil edilmiştir. Teknik 
şartnamesine göre baraj dolgularının kuruda yapılması icap etmektedir. Dolgunun kuruda yapılması için yapılacak işler meyanında olan batardo ayrıca ilgili pozlarla 
ödenir. Baraj dolgularının kuruda yapılması için batardonun su geçirmez şeklinde yapılması lazımdır. Ne şekilde olursa olsun, kuruda yapılacak baraj dolguları için Poz 
55.114.2030 ve bununla ilgili notlarda tarifi yapılmış seviyenin üstündeki dolgulara su zammı verilmez. Bunlar birim fiyatlara dahildir.

46 – İdarenin izni ile veya batardolar gibi yerlerde su çekmeden, su içinde dolgu yapılması hallerinde 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1302 ‘den 55.115.1313 ‘e kadar 
ki fiyatlarda değişiklik istenemez, ayrıca bir zam verilmez.

47 – 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1311, 55.115.1312 nolu pozisyonlar baraj gövdesi haricinde yapılan taş tahkimat ve baraj gövdesi haricindeki veya baraj 
gövdesindeki riprap için tatbik edilemez, batardolar baraj gövdesi olarak addedilir.

48 – 55.115.1040, 55.115.1041 nolu pozisyonların tatbik edilebilmesi için İdareden veya Bölge Müdürlüğünden bunların yapılmasının zaruri bulunduğuna dair sebepleri 
bildirerek peşinen yazılı müsaade alınması şarttır. 

49 – Kazı, dolgu, sedde ve dolgu işlerinde, her nevi tesviye ve tanzim bedelleri alakalı kazı, dolgu, sedde ve dolgu fiyatlarına dahildir.

291



50 – Kaya kazıları bilfiil pompaj yapılmadan 0.50 metreden daha derin su içinde yapıldığı taktirde 0.50 metreden daha derin kısmı için 55.115.1370 ile gösterilen müşkülat 
zammı ödenir. Zamma esas olacak su seviyesi kazının projesine göre tamamlanmasından sonra kazı yapılan yerde teşekkül edecek seviyedir. Zamma esas olacak kazı 
hacmi, bu teşekkül edecek su seviyesinin 0.50 metre altındaki seviye ile kırmızı kot arasındaki seviye arasında hesaplanacaktır. Su derinliğinin 0.50 metreden az olmaması 
halinde hiç bir zam verilmez. Yumuşak kaya kayadan gayri zemin kazıları su içinde yapıldığı takdirde bunların müşkülat zamları ilgili birim fiyatlarına dahil edilmiş 
olduğundan yumuşak kaya ve kayadan gayri her cins ve klastaki zemin kazılarına ayrıca bir müşkülat zammı verilmez.

51 – 55.115.1370 pozundaki şartlarla 50 cm ‘den daha derin su içinde kaya kazısı yapıldıktan sonra buradan temin edilen kayanın dolgu, sedde veya baraj dolgusuna 
konulması halinde 55.115.1311 ‘den başka bir bedel ödenmez. (Hafriyata su zammı ödenir.)

52 – Baraj dolgularının ve diğer yerlerdeki dolguların sıkıştırılmalarını temin eder keçiayağı silindir, lastik tekerlekli silindir, paletli traktör ve vibrasyonlu silindirlerin Saat 
ücretleri bunların çekicileri ile birlikte komple bir takım esasına göredir. Bu vasıtaların emre intizaren bekletilmesi birim fiyatlara dahil edilmiş bulunduğundan ayrıca bir 
bedel ödenmez. Silindir ve traktörlerin sıkıştırma için bilfiil çalıştıkları Saat ödemeye esastır.

53 – Poz 55.115.1054 fiyatı, teknik şartnamedeki şartları, haiz bir çift keçiayağı tamburunu ihtiva eden keçiayağının çekicisi ile birlikte komple bir takım olarak çalışması 
halinde uygulanır. Çift tambur ile sıkıştırma zorunluluğunun olmaması halinde idarenin yazılı müsaadesiyle tek tamburlu keçiayağı ile sıkıştırma yapılır. Bunun çalışma 
bedeli 55.115.1054 ‘ün 0,60 (Yüzde altmış’ı olarak ödenir.)

54 – Birim fiyatlarının Saat ücretlerine göre ödenen sıkıştırma vasıtalarının sıkıştırma işlerinde bilfiil çalıştığı Saatler kontrol teşkilatı ile müteahhidin beraberce 
imzalayacakları ataşmanlarla tespit edilecektir.

Sıkıştırma vasıtalarının çalıştığı Saatlerin bedelleri bunların, çalıştığı yere bağlı değildir.

Darlık, derinlik, pürüzlülük ve serttik, su çekme gibi faktörlerden dolayı ayrıca müşkülat zammı verilmez. Bunlar birim fiyatlara dahildir.

55 – Poz 55.115.1380 ve 55.115.1381 ‘in tatbiki için İdareden peşinen yazılı izin alınması şarttır.

56 – Dolusavak kazıları da dahil olmak üzere el veya makine ile yapılmış her nevi kazı, dolgu veya sedde veya sedde ve kazı dolgu veya sedde veya baraj dolgu fiyatlarına 
dahildir. Ancak kazı, dolgu veya sedde veya baraj dolgusunun yapılmasından sonra Müteahhidin sunu taksiri haricinde vaki olacak haller dolayısıyla şevler bozulmuş ise 
idarenin peşinen yazılı müsaadesiyle şevler elverişli hale getirilir ve bedeli Poz 55.115.1380 veya 55.115.1381 ile ödenir.

57 – Zemin cinsleri nispetlerinin tayini (klasları), kazı esnasında yapılan ve rastlanılan zemin cinslerini tespit edecek rölevelere istiat etmesi şarttır. Bunlar ait olduktan 
kesitlerde gösterilerek ayrı ayrı hacimleri bulunacaktır.

Röleve yapılmasına imkan olmayan kısımlarda yukarıdaki Madde 37, 38 ve 39 esaslarına ve hafriyat yapılmış şekline göre zemin cinsleri Bölge Müdürünün yazılı izniyle 
bir tutanakla müştereken tespit edilecektir.

58 – 55.115.1326 ve 55.115.1327 pozları sadece beton iksa yapılacak şev ve tabanlarda kullanılır. (55.115.1330 ‘un tatbik edildiği yerler haricinde)

59 – Birim fiyat cetvelinde bend, baraj ve sedde aynı manada kullanılmıştır.

60 – Ariyette, kazıda, ocakta kaya kazılması ve yolda dolguya konulması halinde sadece 55.115.1313 pozu tatbik edilir.

61 – 55.115.1310 ile ödenen kaya kazılarının granülometrik durumuna göre baraj dolgusuna konulması bedeli 55.115.1311 ile ödenir. Kaya malzemeleri danelerinin 
granülometrik duruma göre barajlarda 3’ ve 4’ zonlarına veya idarece gösterilecek bir zona konulması halinde 55.115.1311 fiyatı uygulanır.

62 – Hafriyatları 55.115.1306 ile ödenen yumuşak kaya kazılarının granülometrik duruma göre baraj dolgusuna konulması genel olarak 55.115.1307’dir. 

Herhangi bir sebeple hafriyatı 55.115.1306 ile ödenen ve fakat dane büyüklüğü olarak (3) zonuna konulan malzemelerin yerine konulması bedeli 55.115.1307 ile ödenir.

63 – Filtre malzemeleri sadece (filtre zonu) olarak projesinde gösterilen zona konulan malzemeler olarak alınacaktır. Geçirimli karakterde olan diğer herhangi bir zonun 
ödeme esasları bakımından (filtre malzemesi) olarak ödenmesi yapılamaz.

64 – Bütün kazı fiyatlarına, kazı malzemesinin nakliyeyi yapacak makinelere doldurulması veya önüne itilmesi veya kazı yapan makinelerin diğer makinelerle itilmesi 
bedeli de dahildir.

65 – Herhangi bir şekilde kaya kazısının patlayıcı Madde kullanılmadan yapılması halinde 55.115.1310 pozisyonu fiyatına % 80 zam yapılır. Ancak bu zammın 
yapılabilmesi için patlayıcı Madde kullanılmadan kaya kazısı yapılmasını İdarenin peşinen yazılı olarak talimat veya izin vermiş olması lazımdır.

66 – İnşaat için gerekli malzeme temin etmek gayesiyle su içinde her derinlikte yapılan kazıya (kaya hariç) not 45 gereğince ayrıca bir su zammı, müşkülat zammı ve 
kesafet farkı ödenmez. Kaya hafriyatları su içinde yapıldığı takdirde tarifi yapılmış su zamlarından başka müşkülat zammı ve kesafet zammı ödenmez.

67 – Ariyet sahalarından (kaya ocakları hariç) yumuşak kaya ve kaya kazılması idarenin peşinen vereceği izne tabidir, izini alınmadan yapılan kazılarda herhangi bir 
şekilde kayadan gayri zemin kazısından başka klas verilmez.

68 – 55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e (55.115.1313 dahil) kadar bütün pozisyonlar, her türlü sınai imalata ait temellerin yapılması için 
gerekli bütün kazılarda tatbik edilecektir. İş bu notların (41) Maddesinde de zikredildiği veçhile bu pozisyonlarda derinlik, yükseklik, darlık, genişlik ve temelle ilgili 
oluşları gibi faktörleri nazarı dikkate alınmıştır.

Sınaî imalat temellerini açmak için yapılması gerekli bütün hafriyatlarda ilgili pozlarda zikredilmiş su çekme zammından başka bütün faktörlerin doğurduğu müşkülatlar 
55.115.1040, 55.115.1041 ile 55.115.1301 ‘den 55.115.1313 ‘e kadar (dahil) olmak üzere bütün hafriyat pozisyonlarından düşünülmüş bulunduğundan sınai imalat 
temellerine ait hafriyatlarda temel üstü veya temel veya diğer herhangi bir zam altında başka bir hafriyat pozisyonu tatbik edilemez.

69 – Temeller projelerindeki ebada göre kazılır. (2) metreden daha derin veya kendini tutamayan zeminlerde kontrolün yazılı müsaadesi ile şevli veya iksalı hafriyat 
yapılabilir.

70 – Kontrolde temellerde iksanın icap ettiği kanaati hasıl olduğu zaman Müteahhitlikçe bir iksa projesi hazırlanacaktır. İksa badeli ait olduğu poz numaraları ile ödenir.

71 – Kalıp konulması icap eden temellerde temel kazısı ebadı kalıp projesindeki ebada göre artırılır.

72 – Geçirimsiz toprak (blanket) yapım ve ödeme şartları olarak (baraj dolgusu) kabul edilecektir.

73 – İş bu mukavele eklerinde «baraj sıyırma kazısı», «şekil verme kazısı», «temel üstü kazısı» gibi tabirlerden maksat barajın oturması için yapılan ve baraj çekirdek 
hendeği (=cut–off) haricinde bulunan baraj temel kazıları olarak anlaşılacak ve 55.115.1330 uygulanacaktır.

74 – 55.115.1330 pozlarında bahsi geçen kazıların yapılmasında maksat; Rastlanılan zemin cinsine en uygun malzeme, alet, edevat ve makine kullanılarak zeminin 
kazılmasıdır. Yani zeminin sertlik durumuna göre icabında el ile zeminin kazılması veya ripper veya hafif dinamit kullanılarak zeminin kabartılması, kayalık yerlerde idare 
müsaade ettiği taktirde lağım deliklerinin açılması, deliklerin patlayıcı Madde ile doldurulması, patlatılması ve kayanın sökülmesi veya patlayıcı Madde kullanılmadan 
doğrudan doğruya kayanın kazılması gibi genel olarak rastlanılan zemin cinsine göre zeminin kazılması ve poz gösterilen işlerin yapılması anlaşılacaktır.
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75 – 55.115.1330 poz fiyatlarına bu pozlarda gösterilen kazı bitirildikten ve kazı yüzeyi temizlendikten sonra meydana gelen yüzeyin şartnamesine veya idarenin vereceği 
talimata uygun olarak temizlenmesi ve muamelesi ve gerektiğinde basınçlı su ve hava kullanılarak temizliğin tamamlanması, yüzeyin üstüne dolgu malzemesi konuluncaya 
kadar ıslak tutulması gibi yüzeyin dolguya tam manasıyla hazır duruma getirilmesi için gerekli bütün bedeller dahildir.

Ayrıca yumuşak kaya ve kaya yüzlerinin özel olarak temizlenmesi gibi bir bedel tatbik edilemez.

76 – 55.115.1330 pozisyonlarının gerektirdiği bütün işlerin gerektiğinde el ile yapılmasından dolayı yeni bir fiyat tatbiki istenilemez.

77 – 55.115.1330 pozisyonları zemin cinsine bağlı değildir.

78 – 55.115.1330 pozuna her türlü derinlik, meyil, yükseklik, genişlik, darlık, çamurda çalışmak gibi müşkülat zamları dahil edilmiştir. Bu pozlara yalnız ilgili su zamları 
verilir. Su zammının verilmesi için pompajla bilfiil su çekilmesi gerekir.

79 – 55.115.1330 pozuna her türlü meyil, genişlik, darlık gibi –derinlik ve su boşaltma müşkülatı haricinde– bütün müşkülatlar dahil edilmiştir.

80 – 55.115.1330 ‘un uygulanması pompajlı su çekilerek yapılıyorsa 55.114.2020 numaralı pozisyon esasları dahilinde su boşaltma zammı ödenir.

81 – 55.115.1330 pozisyonlarının uygulandığı yerlerde yapılan her türlü yol ve kanal hafriyatları bu pozisyonlarla ödenmeyip zemin cinsine bağlı olarak alakalı kazı 
fiyatları ile ödenir.

82 – Derivasyondan sonra hafriyatın icrasına başlamadan evvel tabii akımdan dolayı batardoların arasına birikmiş suyun tahliye bedeli ayrıca ödenmez. Bu masraflar 
alakalı hafriyat fiyatlarına dahil edilmiştir.

83 – 55.115.1330 pozisyonları baraj ana gövdesi, batardolar ve blanketler haricindeki yerlere tatbik edilemez.

84 – Drenaj maksadıyla baraj mansabında bulunan ve içine büz konulan drenaj hendekleri kazı bütün baraj boyunca 55.115.1330 ile ödenir.

85 – Kazının yapılması ve taşınmasında çeşitli kazı malzemesini taşıyan makine ve vasıtaların kombine bir şekilde çalıştırılması esas alınmıştır. Bu şartlar altında kazının 
nakliyesi kombine çalışan makinelerden taşımaya uygun düşenleriyle yapılacaktır.

86 – Enjeksiyon yapma maksadıyla enjeksiyon başlık betonunun (Grouting Cap) hafriyatı zemin cinsine bağlı olmadan 55.115.1330 ile ödenir. Bu kazıya ayrıca derinlik 
zammı ödenmez. Her türlü su zamları ödenir.

87 – Projesinde baraj şevlerinin doğal zeminle kesiştiği yerlerin haricinde olarak, İdarenin izni olmadan projede gösterilen veya İdarenin verdiği talimata nazaran daha 
derin ve daha geniş olarak yapılan Cut–Off ve baraj temel hafriyatlarının fazla yapılan kısmı ödenmez. Bu fazla yapılan yerlerin alakalı zon malzemesi ile bedelsiz olarak 
doldurulması müteahhide aittir.

88 – 55.115.1330 pozu ile ödenecek olan Baraj temelleri kazısı ve katof kazısı fiyatlarına her türlü derinlik ve müşkülat zamları dahildir.

89 – Elek artığı malzemenin herhangi bir dolgu, sedde veya baraj dolgusuna konulması halinde 55.115.1345 bedeline ilave olarak röpriz (55.115.1040 pozisyonu fiyatı) 
ödenir.

90 – Elek artığı malzemenin nakliye bedeli kazı yeri ile depo veya kullanıldığı dolgu, sedde veya baraj dolgusu ağırlık merkezi arasındaki mesafe tek boy itibar edilerek 
ödenir. Elemeden ve dolguda kullanılırken ödenen röprizden dolayı nakliye mesafesi bölünmez. Yalnız elek artığı malzemenin kullanılmasına malzeme depoya konduktan 
sonra karar verilirse depoya kadar olan nakliyeye ilave olarak depo ağırlık merkezi ile dolgu kısmı ağırlık merkezi arasındaki nakliye de ödenir.

Elek artığı malzeme dolgu, sedde veya baraj dolgusunda kullanılmadığı taktirde bu malzemenin ariyet veya kazı yeri ile malzemenin depo edildiği yer arasındaki mesafe 
tek boy itibar edilerek nakliye bedeli ödenir.

91 – Elek artığı malzemenin doğrudan doğruya dolgu, sedde veya baraj dolgusunda kullanılması halinde 55.115.1345 fiyatına esas olan depo hacminin bulunması için bu 
malzemeden teşkil edilen dolgu hacmi 1,15 katsayısı ile çarpılır.

92 – Baraj tabanı altında yapılan topuk drenlerinin filtre malzemesiyle doldurulması poz 55.115.1351 ile ödenir.

Baraj dolgusunda, muhtelif zonları arasında veya tabanda kullanılan filtreler için 55.115.1351 tatbik edilmez.

93 – Dolusavakta yapılan bütün drenaj işlerinin filtre dolguları 55.115.1351 pozu ile ödenir.

94 – Filtreden kaya dolguya geçişi temin eden ve (Ku) olarak gösterilen Zon’a konulan malzemeler;

a) Kazılardan elde edilip röpriz yapılmadan doğrudan doğruya (ku) zonuna konulduğu takdirde kazı pozisyonuna göre mütekabilen 55.115.1307 veya 55.115.1311 ile 
ödenir.

b) Kaya ocağından veya ariyetten elde edilip (Ku) zonuna konulduğu takdirde ocak veya ariyet kazı malzemesi durumuna göre müteakiben 55.115.1308 veya 55.115.1312 
ile ödenir.

95 – Kazılardan elde edilen malzemelerden yapılan (Ku) veya (K) malzemelerinin kazı bedelleri esasen 55.115.1306 veya 55.115.1310 ile ödenmiş bulunduğundan bunlara 
ayrıca bir kazı bedeli ödenmez.

96 – Kaya ocağı veya kaya kazısı artıkları elenerek yerine konulduğu taktirde 55.115.1343 pozu tatbik edilir. Gerek tuvanen gerekse elenmiş olarak yerine konulan kaya 
ocağı artıkları için yukarıda zikredilen ödemelerden (Sıkıştırma, sulama, nakliye hariç) başka malzeme temini gibi bedel ödenmez.

97 – 55.115.1351, 55.115.1342, 55.115.1343 pozlarında gösterilmiş bulunan filtre malzemesinin temini için yapılan hafriyat su içinde yapıldığı takdirde işbu pozlarda 
ayrıca bir müşkülât zammı talep edilemez, bunlar fiyatlara dâhildir.

98 – Konkasör kullanılarak Kırmataş malzemesiyle filtre yapılıyorsa Poz 55.115.1346 tatbik edilir. 55.115.1346 fiyatına taşların elde edilmesi fiyatında dahildir.

99 – Pozisyon 55.115.1349 fiyatı kazılardan elde edilmiş kaya malzemesiyle riprapın yapılması fiyatıdır. Kazılardan elde edilmiş malzemenin temin bedeli esasen kazı 
fiyatlarıyla ödenmiş olacağından bu pozun tatbiki halinde bundan başka ayrıca bir bedel ödenmez. Kazılardan elde edilmiş malzeme, kazı yapıldıktan sonra, depoya 
konulmadan doğrudan doğruya riprap yerine konulması halinde kazı bedeli olarak 55.115.1306 veya 55.115.1310 ve riprapın yerine koyma bedel olarak 55.115.1349 fiyatı 
tatbik edilecektir.

100 – 55.115.1348 ve 55.115.1349 fiyatları malzemenin yerine konuluş metoduna bağlı değildir.

101 – Röprizden riprap yapılması halinde pozisyon 55.115.1041 fiyatı tatbik edilecektir.

102 – Projelerde veya şartnamelerde (Anroşman) ile (Taş tahkimat) aynı manada kullanılmıştır.

103 – 55.115.1044 fiyatı sadece yeniden inşa edilen irtibat yoluna tatbik olunur. Ariyet ve kazılardan baraj ve tesislerine malzeme nakletmek maksadıyla yapılan yollara 
uygulanmaz.

104 – Kaya zonu olarak gösterilen 4 Nolu zonda malzemelerin D8 dozerle tabakalar halinde yayılacağı projelerde ve şartnamelerde kaydedilmiştir. Bu şekilde (D8) dozerin 
4 nolu zon bölgesinde tabakalar halinde malzeme serilmesi için kullanılması halindeki her türlü masraflar birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan (D8) dozerin, Saatlik 
ücreti olarak ayrıca Poz 55.115.1058 tatbik edilmeyecektir.
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105 – 55.115.1302, 55.115.1307, 55.115.1308, 55.115.1309, 55.115.1311, 55.115.1312, 55.115.1313 pozları ile ilgili olarak yapılan dolgularda dolgu işine başlanmadan 
önce dolgu yerinin rölevesi alınacak ve dolgunun teşkiline bundan sonra başlanacaktır. Mezkur dolgunun teşkili sırasında işin pozunda belirtilen yerin dışındaki sahalardan 
aynı yere malzeme getirilmeyecektir. Dolgunun diğer bir malzeme ile yapılması icap ettiği zaman dolgunun rölevesi alındıktan sonra diğer malzeme ile dolgunun devamına 
müsaade edilecektir.

106 – 55.115.1040 ve 55.115.1041 pozları sadece daimi yapılara ait kazılardan elde edilen malzemenin depolandıktan sonra bilahare kullanılması hali için olup, 
55.115.1302 ve 55.115.1308 ve 55.115.1312 pozlarında belirtilen ocak ve/veya ariyet sahalarından elde edilen malzemeler zaruri sebeplerle depolandıktan sonra kullanılsa 
bile hiçbir suretle röpriz ödenmez.

294



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1501
 

10.130.1201 Çimento ton 1,000  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

BETON İŞLERİ

   Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli
ton

 Poz No
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Çimentonun fabrika veya depolardan satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet
ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, taşıma bedeli hariç çimentonun beher ton fiyatı. Ton
ÖLÇÜ: Sarf edilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarf edilen çimento miktarı tutanakla tespit
edilecektir. (Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı, beton ve imalât hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını
geçemez.)
NOT: 
a) Beher torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.
b) Bu birim fiyat, torbalı çimentolar içindir. Torbasız çimento kullanılması halinde idarece istenirse yeni fiyat yapılır.
c) Yüklenici fabrika ve piyasadan alacağı çimentoyu tevsik ettikten başka şantiyedeki umumi ambara gelecek ve ambardan inşaat yerlerine
sevk edilecek çimentolardan kontrol teşkilatını günü gününe yazı ile haberdar edecektir.
d) İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecek ve istihkaklara
işbu faturaların suretleri eklenecektir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1502
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak beton için lüzumlu agreganın ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarından (Poz
55.115.1302) de belirtilen şartlar altında çıkarılması, ayıklanması ve uygun evsaftaki malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, şantiyede boşaltılması, İdarece
istenilen evsafta, irilikte ve sayıda gruplandırmayı temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrılmış olarak depolanması, agrega malzemelerinin depo
yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega malzemelerinin ve çimentonun ağırlık esası üzerinden tartılarak betoniyere
konulması, lüzumlu suyun ve beton katkı malzemelerinin ilavesi teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde betoniyerde karıştırılarak betonun imal
edilmesi, icabında truc – mixerlerle döküleceği yere taşınması, beton içinde gömülü kalması icap eden ölçü aletleri enjeksiyon boruları, cebri borular
gömülü parçalar su ve enjeksiyon tutucuları gibi vesaire diğer işler bitirildikten sonra tünel ve santral binası betonları hariç her derinlik ve yüksekliğe, her
yere ve her türlü şartlar altında ve icabında vinç, kablo vinci, asansör ve elevatör kullanılarak ve betonda segregasyona meydan verilmeden yerine
dökülmesi, idarece tasvip edilmiş vibratörlerle dövülerek sıkıştırılması, yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra kaymaklanma
tamamen kaybolup temiz ve sağlam agrega meydana çıkıncaya kadar basınçlı hava ve su jeti kullanılarak veya idarece tasvip edilen diğer bir metotla
yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile dışarı atılması, üstüne tekrar beton gelmeyecek beton yüzlerinin vibratörlü mastarlar
kullanılarak İdarece istenilen U1, U2, U3, U4 yüzey şartlarına uygun düzgünlüğe getirilmesi, dökülmüş betonun soğuktan, güneşten, şiddetli
yağmurlardan korunması, 14 gün müddetle sulanarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla küre tabi tutulması, bozuk beton yüzlerinin aslına uygun
bir tarzda tamir edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı ve agrega malzemesinin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dahil, çimento ve beton katkı malzemelerinin temini ile agrega, çimento ve çimento
katkı Maddelerinin temin edildikleri yer ile iş yerindeki ilk istif yeri arasındaki nakliye bedelleri hariç olmak üzere idarece istenilen dozda, kum ve gravye 
kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan demirsiz betonun beher metreküp fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden yapılır.

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan
 ve vibratörle dövülen beton m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1503
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle 
dövülen betonarme betonu m³

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 'Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen,
beher metreküp betonarme beton fiyatı; m³
ÖLÇÜ:  Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1504
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Tutarı

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle 
dövülen beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen
beher metreküp demirsiz beton fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1505
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Tutarı

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle 
dövülen betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 'Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak, betoniyerle karıştırılan, vibratörle
dövülen beher metreküp betonarme betonu fiyatı, m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1506
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan
Vibratörle dövülen beher metreküp demirsiz beton fiyatı. m³
ÖLÇÜ:  Projelerdeki boyutlar üzerinden.

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
vibratörle dövülen beton m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1507
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
vibratörle dövülen betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında idarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerlerle karıştırılan,
vibratörle dövülen beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ:  Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1508
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Tutarı

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerlerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1509
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ:  Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1510
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp beton fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu m³

55.116.1511

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 m³ fiyatı:

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1512
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 6,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1513
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 7,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ye Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton
tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.
NOT: Poz 55.116.1508 ile 55.116.1513, yani beton tulumbası ile dökülen beton ve betonarme betonları ancak idarenin yazılı müsaadesi ile
tatbik edilir.

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu m³
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1531
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda ve gravye kullanılarak, betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan
beher metreküp tünel demirsiz beton fiyatı. m³

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle 
dövülen tünel betonu m³

 Tutarı

1 m³ fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

308



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1532
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan vibratörle 
dövülen tünel betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak, betoniyerle karıştırılan ve vibratörle

sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme beton fiyatı. m³

1 m³ fiyatı:

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1533
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle 
dövülen tünel betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle
dövülen beher metreküp tünel betonu fiyatı, m³

1 m³ fiyatı:

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1534
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Birim Fiyatı  Tutarı

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle 
dövülen tünel betonarme betonu m³

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve Vibratörle
dövülen beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

311



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1535
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve
vibratörle dövülen beher metreküp tünel demirsiz beton fiyatı. m³

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan 
ve vibratörle dövülen tünel betonu m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1536
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan 
ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve
Vibratörle dövülen beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1537
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç artında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1538
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Birim Fiyatı  Tutarı

Barajlarda idarece istenilen düzda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu m³

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1539
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 'Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası
ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı, m³

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1540
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton 
tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile
işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³

1 m³ fiyatı:

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1541
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,050  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,205  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan beton
tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı. m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1542
 

 

Betonun yerine konması:

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

T

Tünelde iş güçlüğü zammı ( T x 0,20 ) 0,200  T

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,235  

Betonun imâl edilmesi:

İşçilik:

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Birim Fiyatı  Tutarı

Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, 
beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu m³

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ‘deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör Kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan beton
tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonarme betonu fiyatı. m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1543
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1502 ve 55.116.1503 ‘deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda, kum
ve gravye kullanılarak yapılan, betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³
NOT: 55.116.1543 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve gravye 
kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton m³

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1544
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1011 Çakıl (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve gravye 
kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan her 
cins beton

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1508 ve 55.116.1509 ‘deki şartlar altında yapılan ve Santral Binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum

ve gravye kullanılarak yapılan, betoniyerle karıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve

vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı, m³

NOT:  55.116.1544 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1545
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve kırmataş 
kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan her cins beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Poz 55.116.1504, 55.116.1505 ‘deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda kum ve
Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyerlerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı.
m³
NOT: 55.116.1545 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

1 m³ fiyatı:

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1546
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, kum ve kırmataş 
kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle sıkıştırılan her 
cins beton

m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

TARİF: Poz 55.116.1510 ve 55.116.1511 ‘deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda kum
ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton
ve betonarme betonu fiyatı. m³
NOT: 55.116.1546 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1547
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Bölüm 
Toplamı

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı

TARİF: Poz 55.116.1506 ve 55.116.1507 ‘deki şartlar altında yapılan, santral binasının her yerinde kullanılan, İdarece istenilen dozda,
konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, vibratörle sıkıştırılan beher metreküp demirsiz beton ve betonarme
betonu fiyatı : m³

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve 
kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan ve vibratörle sıkıştırılan her cins beton m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1548
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,740  

55.108.1031 Su m³ 0,135  

Betonun imâli ve yerine konması::

İşçilik:

10.100.1015 Beton ustası saat 2,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 8,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.1101 Beton pompası saat 0,0155

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

Bakım ve sulama karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

55.108.1031 Su m³ 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün
yeni döküm için hazırlanması karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) 1,000  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

TARİF: Poz 55.116.1512, 55.116.1513 ‘deki şartlar altında yapılan ve santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda,
konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak yapılan, betoniyerle barıştırılan beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp
demirsiz beton ve betonarme betonu fiyatı. m³
NOT: 55.116.1548 fiyatına Yüklenici kârı ve genel masraflarla, su nakliyesi dahil, diğer malzeme nakliyeleri hariçtir.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı Miktarı Birim Fiyatı

Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan, idarece istenilen dozda, konkasör kumu ve 
kırmataş kullanılarak yapılan betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen vibratörle 
sıkıştırılan her cins beton

m³

 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1581
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum m³ 0,235  

55.108.1011 Çakıl m³ 0,235  

55.108.1031 Su m³ 0,060  

Malzemenin hazırlanması:

İşçilik:

10.100.1060 Formen saat 0,550  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

10.100.1063 Erbab işçi saat 2,000  

19.100.1031 Betoniyer saat 0,350  

19.100.1062 Jenaratör saat 1,000  

Torkret tulumbası karşılığı:

19.100.3026 Enjeksiyon makinası saat 0,350  

Vantilasyon karşılığı:

19.100.1024 Kompresör saat 0,500  

Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma,
döküntülerin temizlenmesi ve sulama
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

55.108.1031 Su m³ 0,227  

Tünelde % 20 iş güçlüğü zammı

10.100.1060 Formen saat 0,110  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,400  

10.100.1063 Erbab işçi saat 0,400  

10.100.1073 Torkretçi (torkret tulumbasında) saat 0,140  

10.100.1062 Düz işçi (torkret tulumbasında) saat 0,140  

10.100.1062 Düz işçi (sulamada) saat 0,600  

Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılması
ton

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Birim Fiyatı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1581
 

 
TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yer altında (ve yer üstünde) kazı yüzlerine püskürtme betonu
yapılması için aydınlatma havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin ve aksesuarının ve lüzumlu malzemelerin ve
teçhizatların ekipmanların temini, taşıtlara yükletilerek iş yerine taşınması, boşaltılması, aktarılması, depolanması, muhafazası bilahare
depodan alınarak kullanılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin püskürtme betonu yapılacak sahalarda toplanacak suların drenaj ve tahliyesi için
lüzumlu batardolar seddeler ve Cut – Off duvarlarının yapılması kuyuların kanalların ve pompa çukurlarının açılması püskürtme betonu
yapılacak sahalarda işlerin ve kontrollerin, hassas bir şekilde yapılmasını temin maksadı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj
ve tahliye sistemlerinin yerlerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin hitamında sökülerek kaldırılması ve su gelen yerlerin icabında
enjeksiyonla tıkanması, teknik şartnamelere uygun bir şekilde püskürtme betonu için gerekli kum çakıl, su malzemelerinin çıkarılması iş
yerinde istifi, teknik şartname ve İdarenin istediği şekil, nitelik, irilik ve elenmiş malzemenin gruplara ayrılmış olarak istifi miktarları idare
yapılacak deney sonucu ve ağırlık esası üzerinden tespit edilmiş ve her türlü malzemenin tartılması, uygun taşıtlara yükletilerek püskürtme
betonu yapacak tesis ve makineye taşınması, püskürtme betonu uygulanacak yüzeydeki bütün gevşek kayaların, çıkıntıların, yağların, kirlerin
ve diğer yabancı Maddelerin hava–su jeti kullanarak veya istenen diğer metotlarla kaldırılması ve yüzeyin temizlenmesi ve gerekli su tutma ve
drenaj işlerinin yapılması, püskürtme betonu yapacak teste ve makinelerde kum, agrega çimento ve katkı Maddelerin karıştırılması ile kuru
karışımın elde edilmesi (nozzle) kuru karışım ve gerekli miktarda suyun karıştırılması ile püskürtme betonu elde edilmesi ve hazırlanan yüzlere
istenilen kalınlıktaki tabakalar halinde ve istenilen basınçlar altında uygulanması müteakip tabakaların tatbikinden önce sertleşen püskürtme
betonu yüzlerinde ve inşaat derzlerinin tel fırçalar ile fırçalanması püskürtme betonunun 7 gün süre ile sulanması icabında soğuktan korunması
için civarının ısıtılması gerekli kalite deneylerinin yapılması ve deney sonuçlarının İdareye teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik,
teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çimentonun bedeli nakliyesi, kum ve agrega
malzemesinin nakliyesi ve her türlü katkı malzemesinin bedeli ve nakliyesi hariç olmak üzere püskürtme betonu yapılacak yerlere hortum
(nozzle) ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımından beher ton fiyatı. Ton
ÖLÇÜ:  Su hariç olmak üzere püskürtme betonu karışımının hortum ucunda (nozzle) püskürtülmeden önce tartılan ağırlığı üzerinden yapılır.
NOT:  Çimento bedeli ve nakliyesi, kum ve agreganın nakliyesi, her türlü katkı malzemesinin bedeli ve nakliyesi ayrıca ödenecektir.

Yer altında püskürtme betonu (shotcrete) yapılması
ton
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1582
 

 

Malzeme:

55.108.1011 Kum m³ 0,235  

55.108.1011 Çakıl m³ 0,235  

55.108.1031 Su m³ 0,087  

Malzemenin hazırlanması:

İşçilik:

10.100.1060 Formen saat 0,550  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

10.100.1063 Erbab işçi saat 2,000  

19.100.1031 Betoniyer saat 0,350  

Torkret tulumbası karşılığı:

19.100.3026 Enjeksiyon makinası saat 0,350  

Yüzey hazırlama, şantiye içi taşıma,
döküntülerin temizlenmesi ve sulama
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

55.108.1031 Su m³ 0,180  

Açıkta betonu (shotcrete) yapılması)
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Miktarı Birim Fiyatı

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.116.1581 şartları altında açıkta yapılan hortum (nozzle)
ucundan püskürtülen kuru püskürtme betonu karışımının beher ton fiyatı. Ton
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1501
 

 

10.130.1201 Çimento ton 1,000  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

 Miktarı Birim Fiyatı

ton
Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Çimentonun fabrika veya depolardan satın alınması iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet
ve edevat giderleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, taşıma bedeli hariç çimentonun beher ton fiyatı. Ton
ÖLÇÜ: Sarf edilen çimento miktarı günü gününe torba sayılarak ataşmana geçirilecek, her üniteye sarf edilen çimento miktarı tutanakla tespit
edilecektir. (Torba sayılarak tespit edilen çimento miktarı, beton ve imalât hacimleri ile dozajları üzerinden hesap edilen çimento miktarını
geçemez.)
NOT:
 a) Beher torba çimentonun standart ağırlıkta olması şarttır. Bu husus şantiyede tahkik edilecektir.
b) Bu birim fiyat, torbalı çimentolar içindir. Torbasız çimento kullanılması halinde idarece istenirse yeni fiyat yapılır.
c) Yüklenici fabrika ve piyasadan alacağı çimentoyu tevsik ettikten başka şantiyedeki umumi ambara gelecek ve ambardan inşaat yerlerine
sevk edilecek çimentolardan kontrol teşkilatını günü gününe yazı ile haberdar edecektir.
d) İnşaat bünyesine giren çimentolara ait faturalar tanzim edilecek çimento sarf tutanakları ile birlikte idareye ibraz edilecek ve istihkaklara
işbu faturaların suretleri eklenecektir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1590
 

 

Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,105  

Betonun imâli

10.100.1015 Beton ustası saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3035 Elavatör saat 0,250  

19.100.3592 Soğutma tesisi saat 0,005  

Taşıma,yüzey hazırlama serme

19.100.1019 Dozer saat 0,030  

19.100.1012 Greyder saat 0,050  

10.100.1015 Beton ustası saat 0,020  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

Truc-mixerle taşıma karşılığı:

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) m³ 1,000  

Sulama,bakım

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

19.100.1023 Kompresör saat 0,050  

10.100.1060 Formen saat 0,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,400  

Barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak hazırlanan ve tabakalar 
halinde serilen ve silindirle sıkıştırılan baraj gövde betonu (SSB, katı dolgu, vb) m³

 Poz No

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1590
 

 

Barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak hazırlanan ve tabakalar 
halinde serilen ve silindirle sıkıştırılan baraj gövde betonu (SSB, katı dolgu, vb) m³

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, beton imalatı içindeki konkasör kumu ve kırma taş

malzemesinin temini için kaya ocağından taşın çıkartılması, taşıtlara yüklenmesi, kırma ve eleme tesislerinde taşın kırılarak konkasör kumu ve

kırma taşın granülometrisine göre ayarlanması ve depolanması, gerekmesi durumunda teknik kalite elde edilinceye kadar malzemenin

yıkanması ve elenmesi, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temin edilmesi, agrega

malzemelerinin ve temin edilerek şantiyede depolanmış olan çimentonun uygun görülen granülometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak

üzere ağırlık esası üzerinden beton santralında tartılarak karışım yapılması, lüzumlu suyun, içine idarece istenildiğinde prizi hızlandıran, prizi

yavaşlatan, sızdırmazlık sağlayan, dona karşı koruyucu, hidratasyon ısısını yavaşlatan uçucu kül (fly-ash) ve benzeri her türlü katkı (sıvı veya

toz) malzemelerinin ilavesi, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karıştırılarak betonun imal edilmesi,

kullanılacak kalıp, iskele, çalışma platformu, taşıma kaldırma ve kaydırma için ray döşemesi ve icabında betonun uygun vasıta ve ekipmanla

döküleceği yere taşınması, her derinlik ve yüksekliğe her yere ve her türlü şartlar altında icabında vinç, kablolu vinç, asansör ve elevatör

kullanılarak veya beton pompası kullanılarak betonun segragasyonuna meydan verilmeden yerine dökülmesi, betonun silindirle sıkıştırılması,

zorunlu olarak beton dökümünün kesilmesinde yatay soğuk derzlerin teşkili için beton ilk prizini aldıktan sonra basınçlı hava ve su jeti

kullanılarak veya idarece tasvip edilen diğer bir metotla yıkanması, beton yüzeyi üstündeki debriz artıklarının su jeti ile temizlenmesi,

dökülmüş betonun soğuktan, güneşten ve her türlü yağıştan korunması, beton imalatı sırasında beton dökülecek alandaki suyun boşaltılıp

tahliye edilmesi, kütle betonları dökümlerinde ve sonrasında hidratasyon ısısının kontrolü ve betonun soğutulması için alınması gerekli her

türlü tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, beton dökümünden sonra üzerine buz serilmesi, borulu soğutma sistemi yapılarak gerekli müddet ile

betonun soğutulması-yağış için raylı tente sistemi kurulması vb.) alınması, beton mukavemetini kontrol için numunelerin alınması, gerekli

deneylerin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, bu iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme,

donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su v.s gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, Yüklenici karı ve

genel giderler karşılığı yapılan imalatın beher m³ fiyatı 

ÖLÇÜ:  Projesine göre dökülen betonun metreküp Cinsinden hacmidir. 

NOT: 1- Poz tarifinde kullanılan çimento, uçucu kül, katkı maddelerinin bedelleri ve çimentonun ve uçucu külün nakliyeleri birim fiyata dahil

değildir. 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1591
 

 

A-Malzeme:

55.108.1018 Konkasör kumu (zayiatiyle) m³ 0,500  

55.108.1017 Kırmataş (zayiatiyle) m³ 0,750  

55.108.1031 Su m³ 0,150  

10.300.2192 Yağ bazlı kalıp ayırıcı kg 0,030  

10.330.5491 Kaput bezi m² 1,850  

B-Ekipman

19.100.3570 Otamatik beton santralı saat 0,050  

19.100.3033 Vibratör saat 0,060  

19.100.3593 Kayar kalıp saat 0,300  

C-Aydınlatma

19.100.1062 Jeneratör saat 0,325  

D-İşçilik

1-Kalıp montajı

10.100.1060 Formen saat 0,030  

10.100.1021 Kaynakçı saat 0,030  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,060  

10.100.1061 Topograf saat 0,030  

10.100.1063 Erbab işçi saat 0,060  

2-Kayar kalıp montajı

10.100.1060 Formen saat 0,300  

10.100.1021 Kaynakçı saat 0,300  

10.100.1063 Erbab işçi saat 0,300  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,600  

10.100.1055 Operator makinist saat 0,300  

3-Yüzeyin beton dökümne hazırlanması

10.100.1062 Düz işçi saat 0,600  

4-Betonun ikinci kez karıştırılması

10.100.1062 Düz işçi saat 0,300  

5-Beton dökümü

10.100.1060 Formen saat 0,300  

10.100.1015 Beton ustası saat 1,400  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,230  

Ön yüzü beton kaplamalı barajlarda İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş ile yapılan 
önyüz betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.116.1591
 

 

6-Sulama ve bakım

55.108.1031 Sulama suyu m³ 0,400  

19.100.1023 Kompresör saat 0,010  

10.100.1060 Formen saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

7-Yastık kirişi temel kazısı ve temizliği

10.100.1060 Formen saat 0,070  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,300  

10.100.1061 Topograf saat 0,070  

8-Yastık kiriş kenar kalıpları

10.100.1062 Düz işçi saat 0,030  

10.100.1063 Erbab işçi saat 0,030  

10.100.1061 Topograf saat 0,010  

T

E-Yapım güçlüğü  (% 15) 0,150  T

(Eğim,can güvenliği vs.)

55.107.1005 Taşınması ( 0,01453 K ) m³ 1,000  

Ön yüzü beton kaplamalı barajlarda İdarece istenilen dozda kum ve/veya kırmataş ile yapılan önyüz 
betonarme betonu m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, beton imalatı içindeki konkasör kumu ve kırma taş malzemesinin temini

için kaya ocağından taşın çıkartılması, taşıtlara yüklenmesi, kırma ve eleme tesislerinde taşın kırılarak konkasör kumu ve kırma taşın granülometrisine

göre ayarlanması ve depolanması, gerekmesi durumunda teknik kalite elde edilinceye kadar malzemenin yıkanması ve elenmesi, agreganın depo yerinden

alınarak beton tesislerine taşınması, suyun temini, agrega ve çimentonun ağırlık esası üzerinden beton santralinde karıştırılması, teknik şartnamelerde

belirtilen esaslar dahilinde betonun imal edilmesi transmixerle döküleceği yere kadar taşınması, elavatörle kret kotundan topuk plağının taban kotuna

kadar indirilmesi, kayar kalıp üzerinde bulunan dağıtım bunkerinde ikinci kez karıştırılması, segregasyona meydan vermeden dolgu eğimi boyunca 15

metrelik anolar halinde komple beton sistemi için beton dökülecek anonun her iki yanında kayar kalıbın üzerinde hareket edeceği ray sisteminin tesbit

edileceği beton şeritler için temelin hazırlanması, rayların montaj ve demontajı, kret üzerinde rayların üzerine monte edilen kayar kalıbın temel plağı

taban kotuna kadar indirilerek beher ano için döküm işine başlanması, istenilen kalınlıkta beton serme özelliğine göre seviye ayarlanarak kret kotuna

kadar kesintisiz beton dökümünün sürdürülmesi, beton dağıtım konveyörü ile sıyırıcı kalıpların arkasına yerleştirilen nozullerden beton kürünün

sağlanması için kimyasal katkı malzemelerinin püskürtülmesi, betonun dış etkenlerden korunması için kaput bezi ile örtülmesi, kayar kalıba yağ bazlı

kalıp ayırıcının sürülmesi, beton dökümü için yüzeyin hazırlanması, gövde dolgusu önyüzünde fitre malzemesinin koruyucu kabuğu olarak yapılan

püskürtme betonda gövde dolgusundaki deformasyonlar nedeni ile oluşan kabarmaların kırılarak kaldırılması ve uygun hale getirilmesi, moloz

artıklarının nakledilmesi, çökmelerin ve boşlukların aynı nitelikte beton ile doldurulması ve uygun hale getirilmesi, bozuk beton yüzeylerinin uygun bir

tarzda tamir edilmesi, betondan örnekler alınarak laboratuar deneylerinin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, kalıp teçhizat, ekipman, enerji,

aydınlatma çalışmaları, vesair masraflarla Yüklenici karı ve genel giderler ile agreganın 25m. mesafeye nakliye bedeli dahil, çimento, uçucu kül ve

kimyasal katkı malzemelerinin temini ile agrega, çimento ve uçucu külün temin edildikleri yer ile ilk istif yeri arasındaki nakliye bedelleri hariç olmak

üzere beher metreküp (m³) fiyatı.

ÖLÇÜ:  Tasdiklenmiş projesindeki boyutlar üzerinden.

NOT:

 1- Bu birim fiyat barajın yüksekliğine ve kret uzunluğuna bağlı değildir.

 2- Bu birim fiyat kullanılan ekipmana bağlı değildir. Bu nedenle kullanılan ekipman ve malzeme nedeni ile farklı fiyat talep edilemez.

 3- Tasdikli projesine göre, poz tarifindeki ano boyutunda meydana gelebilecek değişiklik nedeni ile birim fiyatta değişiklik yapılamaz.

 %...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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DEMİRSİZ BETON VE BETONARME BETONU İLE İLGİLİ NOTLAR

1 – Tünel betonları da dahil olmak üzere bilumum demirsiz beton ve betonarme betonu ile ilgili birim fiyatlara beton karışım malzemelerinin

(her türlü kum, gravye, çimento ve katkı Maddeleri vs gibi) temin edildikleri yer ile iş başındaki ilk istif yeri arasındaki nakliye bedeli ile

çimento ve katkı Maddelerinin malzeme bedeli hariç olmak üzere, bunların dışındaki imalat döküm, bakım, muhafaza (curing) ve tamiri ile her

yükseklik ve her derinlikte uygulaması için gereken her türlü masraflar ve müşkülat zamları dahil edilmiştir. Ancak temele sızan suyun inşaatın

kuruda yapılmasını temin için motopomp veya el tulumbaları ile boşaltılması halinde ilgili birim fiyat ile su zammı ödenir.
2 – Tünel betonlarında ödemelere esas olacak Ölçüm, projelerde gösterilmiş olan B hattı (ödeme hattı) ‘na göre hesaplanır. A ve B hattı

arasındaki mesafelerden başka bir zam verilmez.
3 – Tünel dışındaki ünitelerde her hangi bir sebeple projesinde esas proje kalınlığından başka zemin özelliğinden dolayı ilaveten tüneldeki A

ve B hatlarına benzer şekilde bir ilave gösterilmiş ise bu ilavelere göre beton hacmi hesaplanacaktır.
4 – Bilumum demirsiz beton ve betonarme betonlarında betonu teşkil eden karışım malzemelerinin karışım nispetleri İdarece verilecek ve
malzeme nakliyeleri bu esasa göre hesap edilecektir. Beton karışım malzemelerinin uygun granülometrik esaslarına getirilmesi gibi bütün
masraflar fiyatlara dahil edilmiştir.
5 – Açık tünele ait derivasyon kondüvisi, tünel giriş ve çıkışındaki açıkta yapılan su alma ağızları ve çıkış yapıları rekortman vanaları ve enerji

kırıcı havuz vs gibi açıkta yapılan tünel ünitelerindeki demirsiz beton ve betonarme için tünel ile ilgili olan pozlar tatbik edilemez. Betonarme

demiri için de tünelle ilgili pozisyonlar tatbik olunmaz.
6 – Tünel demirsiz beton ve betonarmelerin idarece kabul edilmiş bir beton tulumbası ile yapılması şarttır. Tünel betonlarının tulumba dışında

başka metotlarla dökülmesi ancak idarenin peşinen ve yazılı izni ile yapılır.
7 – Tünel dışındaki ünitelerde yani açıkta yapılan demirsiz beton ve betonarmelerde tulumba ile beton dökülmesi İdarenin peşinen ve yazılı

olarak izni ile yapılır.
8 – 55.116.1508, 55.116.1509, 55.116.1511, 55.116.1512, 55.116.1510 ve 55.116.1513 ile santrale ait 55.116.1544, 55.116.1546, 55.116.1548 pozlarına göre çalışma

İdarenin yazılı iznine bağlıdır.

9 – 55.116.1543, 55.116.1545, 55.116.1547 pozları aynı zamanda (draft tupe) ‘den sonraki ters meyilli kanal kısmında da uygulanır.

10 – Derivasyon kuvvet tüneli üzerinde kapak şaftındaki beton ve betonarme betonları ilgili tünel beton veya betonarme betonu fiyatlarıyla

ödenir. Bu ödeme sadece şaft (=Düşey tüneli) içinde kalan kısımlara uygulanır. Şaft üstündeki bina için tünel dışındaki beton ve betonarme

betonu fiyatları uygulanır.
11 – Cebri boru branşmanlarına ait tünellerde yapılan bütün beton, beton veya betonarme betonlarında ilgili tünel beton veya betonarme

betonu fiyatları uygulanır.
12 – Demirli ve demirsiz betonların ilgili pozlarındaki fiyatlarına betoniyer, vibratör, torkret tulumbası ve her beton tulumbalarının, tartı

silosunun ve gerekli yıkama, eleme, tartı, basınç tesisleri ve teferruatı ile bunların amortisman ve kira bedelleri dahildir.
13 – Tünelle dökülecek her nevi beton ve betonarme betonu için hiç bir sebeple ayrıca her hangi bir zam ödenmez.

14 – Doğrudan doğruya zemin üzerine yapılan kanal kaplıma betonunun bedeli, beton hacminin % 10 artırılması suretiyle hesaplanacak hacim

üzerinden ödenir. Bu hacim kaplama kalınlığında 2 cm yi geçemez. Her hangi bir şekilde kaplama filtre malzeme gibi bir malzemenin

konulmasından sonra yapılıyorsa bu zam verilmez. Beton ve betonarme proje ölçüleri üzerinden ödenir.
15 – Birim fiyat pozlarında adı geçen beton tulumbasından maksat pump–crete veya presveld gibi tulumbalardır.

16 – Beton ve betonarme betonunun her yükseklik, her derinlik ve her genişlikte yerine konulması müşkülatları birim fiyatlara dahil

edildiğinden bunlara su boşaltma zammından başka bir zam verilmez.
17 – Beton ve betonarmelerde (u) satıhlarının teşkil fiyatları birim fiyatlara dahil edilmiştir. Bunlar için ayrıca bir fiyat talep edilemez.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1001
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 0,500  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

TARİF : Kemer üstlerinin, tempan aralarının, kurutma hendeklerinin ve galerilerle duvar arkalarının ve ünitelerinin doldurulması maksadıyla
ocak taşının temin ve tedariki, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi taşların yerlerine el ile konulması ve doldurulması için yapılan her türlü
işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç tatbik projesi ebadı üzerinden ölçülen
istifli taş dolgunun beher metreküp fiyatı.                                                                                                                                                                   
NOT : Gerekli moloz taşın (Proje boyutları üzerinden ölçülen) taşıması; 55.107.1003 ile yapılır

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

KARGİR İŞLERİ

m³
Duvar arka ve üstlerinin ocak moloz taşıyla istifliyerek doldurulması

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1002
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 0,500  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

Ölçü Birimi  Miktarı 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1001’deki şartlar altında yalnız kazı ve tünelden çıkan taşlarla yapılan istifli dolgunun beher metreküp fiyatı              
NOT : Taşımalar 55.117.1001 Notu gibidir.

Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

m³
Duvar arka ve üstlerinin kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla istifliyerek doldurulması

 Poz No Cinsi  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1003
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 0,500  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

Cinsi

Duvar arka ve üstlerinin toplama moloz taşıyla istifliyerek doldurulması

TARİF : Pozisyon 55.117.1001’deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan istifli dolgunun beher metreküp fiyatı.                                     
NOT : Taşımalar 55.117.1001 Notu gibidir.

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı Poz No
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1004 20 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere
  

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

TARİF : Ortalama 60 kg ağırlığındaki taşların ocaktan temin ve tedariki yüklenip boşaltılması, istifi, projesine ve Teknik Şartnamesine uygun
olarak 20 cm kalınlıkta kuru pere meydana getirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç, görünen yüzleri tatbik projesi üzerinden ölçülen kuru perenin beher metrekare fiyatı.                              

 Bölüm 
Toplamı

m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1005 m²

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

TARİF : Pozisyon 55.117.1004’deki şartlar altında kâzı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                 

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

20 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz taşıyla kuru pere

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1006
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

Ölçü Birimi

TARİF : Pozisyon 55.117.1004’deki şartlar altında toplama moloz tasıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı                                         

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Miktarı  Poz No Cinsi

m²
20 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere

Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1007
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,700  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

TARİF : Pozisyon 55.117.1004’deki şartlar altında 25 cm kalınlıkta yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                                                 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

m²
25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1008 m²

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,700  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

25 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz
taşıyla kuru pere 

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1007’deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1009
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,700  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

m²
25 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Pozisyon 55.117.1007’deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                                        
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1010
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla kuru pere
m²

 Poz No

TARİF : Pozisyon 55.117.1007’deki şartlar altında 30 cm kalınlıkta yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                                                 

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1012
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Pozisyon 55.117.1010’deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan kum perenin beher metrekare fiyatı.                                        

1 m² fiyatı:

30 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1011
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

TARİF : Pozisyon 55.117.1010’deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin beher metrekare fiyatı.                 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

30 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkımlardan çıkan veya İdarece verilen moloz
taşıyla kuru pere

1 m² fiyatı:

346



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1013
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,060  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1004’deki şartlar altında çimento Harcıyla imal edilen harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.                

m²
20 cm kalınlıkta ocak taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

 Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1014
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,080  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç metrekare fiyatı.                        
                                                                     

25 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

1 m² fiyatı:

348



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1015
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,100  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,800  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.              

30 cm kalınlıkta ocak moloz taşıyla 250-300 dozlu harçlı pere
m²

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

349



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1016
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,060  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında 20 cm (kalındıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.            

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

20 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

m²

350



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1017
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,080  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında ve 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.         

 Bölüm 
Toplamı

m²
25 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere

351



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1018
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,100  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,800  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında ve 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç beher metrekare fiyatı.         

m²
30 cm kalınlıkta toplama taşla 250-300 dozlu harçlı pere

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

352



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1019
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,250  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,060  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

1 m² fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında 20 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metrekare fiyatı.                  

m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 
20 cm kalınlıkta harçlı pere

353



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1020
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,300  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,080  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 25 cm kalınlıkta 
harçlı pere

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında ve 25 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metre kare fiyatı.             

354



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1021
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 0,350  

 İşçilik:

55.110.1041 Harç (çimento hariç) m³ 0,100  

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 1,000  

10.100.1045 Duvarcı ustası yardımcısı saat 1,800  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

Cinsi

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

m²

 Poz No  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Pozisyon 55.117.1013’deki şartlar altında ve 30 cm kalınlıkta yapılan harçlı perenin çimento bedeli hariç bir metrekare fiyatı.              

Kazıdan, tünelden veya yıkmadan çıkan veya İdarece verilen taşlarla 250-300 dozlu 30 cm kalınlıkta 
harçlı pere

Ölçü Birimi

355



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1022
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Taban düzlenmesi, döşenmesi ve
tokmaklanması:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

m³
Ocak taşıyla blokaj

TARİF : Blokaj yapılacak sathın tesviyesi, tokmaklanması, blokaj taşının temin ve tedarikiyle taşıtlara yükletip boşaltılması ve istifi, en geniş
kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde ve istenilen ebatta kırılması, düz satıhları alta gelmek şartıyla taşların dikine olarak el ile döşenmesi ve
aralarının kamalanması, tokmaklanması ve muntazam bir satıh teşkil etmesi için yapılan her türlü isçilik, malzeme masraflarla Yüklenici kârı
ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç blokaj yapılan sathın ortalama kalınlıkta çarpılarak bulunan hacmi üzerinden beher
metreküp fiyatı                                                                        

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

 Tutarı

356



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1023
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Taban düzlenmesi,döşenmesi ve 
tokmaklanması:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

TARİF : Pozisyon 55.117.1022’deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı                          

m³
Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

357



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1024
 

 Malzeme:

19.100.2019 Toplama taşı m³ 1,100  

 İşçilik:

Taban düzlenmesi,döşenmesi ve 
tokmaklanması:

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

1 m³ fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1022’deki şartlar altında ve toplama moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı.                                           

m³

 Poz No

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Toplama moloz taşıyla blokaj

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

358



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1025
 

 Malzeme:

55.110.1051 Beton m³ 0,030  

 İşçilik:

Beton dökülecek yerin temizlenmesi,
yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:

10.100.1015 Betoncu ustası saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF : Muhafaza betonu dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve 2 Nolu cetveldeki 300 dozlu çimento harcından müteşekkil muhafaza
betonu ile 3 cm’lik kalınlıkta bir tabaka teşkil ve bunun rötre, soğuk, sıcak, rüzgâr gibi tesislere karşı korunması için yapılan her türlü işçilik,
malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, nakliyeler ve çimento bedeli hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen
beher metrekare fiyatı                                                                     

İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 3 cm kalınlıkta muhafaza betonu
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

359



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1026
 

 Malzeme:

55.110.1051 Beton m³ 0,050  

 İşçilik:

Beton dökülecek yerin temizlenmesi,
yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:

10.100.1015 Betoncu ustası saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

1 m² fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Pozisyon 55.117.1025’deki şartlar altında yalnız 5 cm kalınlıkta yapılan muhafaza betonunun beher metrekare fiyatı.                            

İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 5 cm kalınlıkta muhafaza betonu
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

360



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1027
 

 Malzeme:

55.110.1031 Beton m³ 0,020  

 İşçilik:

Beton dökülecek yerin temizlenmesi,
yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:

10.100.1015 Betoncu ustası saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1025’deki şartlar altında yalnız 200 dozajlı çimento harcı ile 2 cm kalınlıkta yapılan tesviye betonunun beher
metrekare fiyatı.                                                                    

İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 2 cm kalınlıkta tesviye betonu
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

361



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1028
 

 Malzeme:

55.110.1031 Beton m³ 0,050  

 İşçilik:

Beton dökülecek yerin temizlenmesi,
yıkanması ve beton dökülmesi karşılığı:

10.100.1015 Betoncu ustası saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,100  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1025’deki şartlar altında yalnız 200 dozlu ve 5 cm kalınlıkta dökülen tesviye betonunun beher metrekare fiyatı.         

İdarece istenen dozajlı çimento harcı ile 5 cm kalınlıkta tesviye betonu
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

362



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1029
 

 Malzeme:

19.100.2015 Ocak taşı m³ 1,000  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 0,500  

El veya araç karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

1 m³ fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Teknik Şartnamesinde yazılı şartlar altında ve minimum ve maksimum ağırlıkları belirtilmiş taşların ocaktan temin ve tedarikiyle
yüklenip boşaltılması ve istifi kuruda veya su içinde taşların yerine konması ve üst tabakanın nispeten düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak
teşkili için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil malzeme nakliyesi hariç, tatbik
projesi üzerinden ölçülen taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.                                                                    

Ocak taşıyla tahkimat
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

363



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.117.1030
 

 Malzeme:

19.100.2018 Kazı taşı m³ 1,000  

 İşçilik:

Yapılması ve görünen yüzeylerin
düzenlenmesi

10.100.1013 Duvarcı ustası saat 0,500  

El veya araç karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.117.1029’deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.                

Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla  tahkimat
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

364



                                               POZLARLA İLGİLİ NOTLAR :

1 – CETVEL : 1 – Kârgir

inşaatta malzeme sarfiyatı cetveli ;

               İnşaatın nevi                                Malzeme                      Harç

Moloz taşından kâgir                                        1.10 m3                     0.30 m3

Kaba yonma inşaat                                           1.00 m3                     0.25 m3

ince yonma inşaat                                            1.00 m3                     0.20 m3

Küçük kesme inşaat                                          1.00 m3                     0.15 m3

Kesme inşaat                                                    1.00 m3                     0.10 m3

Beton briket inşaat                                           0.90 m2                      0.20 m3

Beton blok inşaat                                              0.95 m2                     0.12 m3

4 köşe çaplanmış moloz taşı inşaat                   1.05 m2                      0.25 m3                                                                                          

2 – Kârgir inşaatta hatıl ve

lentoların bedeli ayrıca ilgili birim fiyatları üzerinden ödenir ve hacimleri duvar hacminden düşülür. Köşelerin muntazam yapılabilmesi için

kullanılan kısmen işlenmiş taşlar için hiç bir fark verilmez. Moloz kargir gibi ödenir. Duvarlar içindeki 0.15 m3 veya daha küçük münferit

boşluklar duvar hacminden indirilmez. Dolu olarak kabul edilir.

Daha büyük hacimdeki boşluklar çıkarılır.

Kârgir inşaata her derinlik ve yükseklikte yapılan imalat için yükseklik zamları fiyatların içine sokulmuştur. Ayrıca irtifaa zammı veya iskele

bedeli verilmez.
3 – CETVEL : 2 – Çimento harçların doz cetveli :
Çimento        Kum               Su 
    kg                m3                 lt.               Harcın kullanıldığı inşaat neviler
200                    1                  110                Moloz taşı 
250                    1                  120                Moloz taşı, tuğla 
300                    1                  130                Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
350                    1                  140                Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
400                    1                  150                Moloz tası, tuğla, her nevi yonma ve kesme tas, beton blok ve beton briket
450                    1                  160                Her nevi yonma ve kesme taş beton blok

Çimento      Kum               Su 
   kg               m3                  lt.              Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevileri 
500                  1                   170             Her nevi yonma ve kesme taş. 
600                  1                   190             Her nevi yonma ve kesme taş, 

4 – Kârgir, derz, şap, mozaik, sıva fiyatlarında çimento bedeli ve nakliyesi dahil değildir. Bu imalâttaki çimentolar (birim fiyattaki cetvellerde
gösterilen miktarları aşmamak şartıyla) torba adedi sayılarak Poz 55.116.1501 fiyatı ile ödenecektir. Kireç ile ilgili fiyatlarda kireç bedeli ve
kireç nakliyesi fiyata dahildir. Bu bölümdeki inşaatlara ait suyun nakliye bedeli fiyatlara dahildir.

5 – CETVEL : 3 – Yağlı kireç harcı ve çimento ile takviyeli yağlı kireç harçların doz cetveli:
Çimento                  Kireç                    Su              Harcın kullanıldığı kargir inşaat nevileri
                               hamuru              
    kg                          m3                       lt. 
–                                0.35                     110            Moloz, taş tuğla, beton briket
225                            0.17                      135            Moloz, taş tuğla, beton briket
175                             0.20                     135            Moloz, taş tuğla, beton briket
150                            0.20                       135           Moloz, taş tuğla, beton briket

6 – Cephe zammı verilecek

duvar yüzlerindeki 0.10 m2 veya küçük münferit boşluklar işlenmiş duvar yüzü sathından çıkarılmaz. Daha büyük boşluklar çıkarılır.
7 – Taban genişliği 1.00 m ‘den küçük (1.00 m dahil) olan kanallar üzerinde yapılacak köprü, priz ve sel geçidi gibi münferit sınai imalât
hacimleri % 20 artırılarak ödenir. Her bir imalâtta kârgir miktarı, elli metreküpü geçtiği taktirde bu artırma yapılmaz.
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10 – 40 cm ‘den daha az kalınlığında taş tahkimat yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı emriyle imal tahkimatlarının
üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş tahkimatın bu parçası pere olarak ödenir ve Taş tahkimat hacminden
çıkarılır.
11 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030‘deki taş tahkimat bedeli inşaata başlamadan evvel mücbir şartlarında zikredilmesi suretiyle
Yüklenici ve kontrol arasında tanzim olunacak bir protokolün Genel Müdür tarafından tasdiki şartıyla, kamyonda veya figürede ölçülmek
suretiyle ödenebilir.
12 – Pozisyon 55.117.1029, 55.117.1030‘deki taş tahkimat fiyatlar, baraj gövdesindeki kaya dolgu ve riprap için tatbik edilemez. Bu fiyatlar
malzemenin döküm metoduna veya elle yapılmasına bağlı değildirler.
13 – 30 cm ‘den daha kalın pere yapılmaz. Birim fiyatlarında yazılı pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar % 15 nispetinde daha ince
olabilirse de bunların miktarı 1/4 nispetini geçemez.
14 – Kanal ve yataklarda şev üst kenarına kadar devam etmeyen perelerde pere yüzü kadar itina, işçilik ve malzeme sarfıyla meydana getirilen
ve muntazam bir köşe teşkil, eden kenar yüzleri de ölçüye ithal edilir.
Dolgu ve sedde eteklerin yapılan perelerin, toprak altında kalan ve meydana getirilmesi için bir işçilik ve malzeme sarfına lüzum olmayan
kenarları ölçüye ithal edilmez.
15 – Projelerde veya Şartnamelerde (Anroşman) ile (Taş tahkimat) aynı manada kullanılmıştır.

8 – CETVEL 4 : Çimento ve yağlı kireç sıva harçları doz cetveli : (Bir metreküp için)

Harç Nevi             Kireç        Çimento        Sıva          Su         Kullanıldığı yer

                                                                 Kumu

                              m3              kg                m3           Lt. 

Çimento harcı       –                  350                  1             140         İç ve dış duvar sıvaları ve beton tavan sıvaları. İç ve dış duvar sıvaları

Çimento harcı       –                  400                  1             150        Beton cidar üzerine sıva ve şap. 

Çimento harcı       –                  450                  1             160        Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.

Çimento harcı       –                  500                  1             170        Beton cidarlar üzerine sıva ve şap duvar derzleri.

Çimento harcı       –                  600                  1             190        Beton cidarları üzerine mücerrit sıva.

Yağ, kireç harcı 0.33 1 110 iç sıvalar Çimento ile 0.17

225                  1              135        İç ve dış sıvalar 

takviyeli kir         0.20               175                  1             135         İç ve dış sıvalar 

 harcı                    0.20              150                1            135         iç ve dış sıvalar                                                                                                       

9 – Kuru duvar, taş tahkimat,

blokaj ve pere için malzeme ihtiyaç cetveli (pereler 1 metre kare değerlerinde 1 metreküp için)

Beyanı                        Moloz tası                En az               En çok                   Harç

                                        m3                        kg                     kg                        m3

Kuru duvar                   1,20                           20                     100                        –

Taş tahkimat                 1,00                           5                        20                        –

Blokaj                            1,00                           5                         20                        –

20 cm pere                     0,24                          20                      100                    0,060

25 cm pere                     0,30                          20                      100                    0,075

30 cm pere                     0,36                          20                      100                    0,090
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1001
 

 Malzeme:

55.108.1021 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,300  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,300  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,120  

   Cidar kalınlığı 3.0 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

TUĞLA, BÜZ, KİREMİTİ BİRİKET İŞLERİ

Ø 15 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

367



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1002
 

 Malzeme:

55.108.1022 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,005  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,300  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,300  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,120  

   Cidar kalınlığı 3.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

 Tutarı

Ø 20 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1003
 

 Malzeme:

55.108.1023 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,006  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,350  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,350  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,160  

1 m fiyatı:

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı

Ø 25 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

   Cidar kalınlığı 4.0 cm
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1004
 

 Malzeme:

55.108.1024 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,007  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,400  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,220  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

   Cidar kalınlığı 4.5 cm

Ø 30 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:
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 Poz : Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1005
 

 Malzeme:

55.108.1025 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,008  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,450  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,450  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,320  

   Cidar kalınlığı 5.0 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 35 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1006
 

 Malzeme:

55.108.1026 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,009  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,450  

   Cidar kalınlığı 5.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

 Tutarı

Ø 40 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1007
 

 Malzeme:

55.108.1027 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,010  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,600  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,600  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,650  

   Cidar kalınlığı 6.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

 Tutarı

Ø 50 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1008
 

 Malzeme:

55.108.1028 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,011  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,700  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,700  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,100  

   Cidar kalınlığı 7.5 cm

 Tutarı

Ø 60 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1009
 

 Malzeme:

55.108.1029 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

55.110.1141 Çimento harcı m 0,018  

 İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,900  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara
dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek
yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın
tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme
ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru
uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
 NOT: 
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton
imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası,
korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin
ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.

2- İç çapı 80 cm. den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

Ø 80 cm iç çapında beton borulardan döşenmiş mecra
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

   Cidar kalınlığı 9.5 cm
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1010
 

 Malzeme:

55.108.1021 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,120  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,150  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,150  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,080  

   Cidar kalınlığı 3.0 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 15 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1011
 

 Malzeme:

55.108.1022 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,160  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,150  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,150  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,120  

   Cidar kalınlığı 3.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 20 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1012
 

 Malzeme:

55.108.1023 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,190  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,200  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,160  

   Cidar kalınlığı 4.0 cm

Ø 25 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

378



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1013
 

 Malzeme:

55.108.1024 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,230  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,250  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,220  

   Cidar kalınlığı 4.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 30 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1014
 

 Malzeme:

55.108.1025 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,260  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,300  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,300  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,320  

   Cidar kalınlığı 5.0 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 35 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1015
 

 Malzeme:

55.108.1026 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,300  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,350  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,350  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,450  

   Cidar kalınlığı 5.5 cm

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ø 40 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1016
 

 Malzeme:

55.108.1027 Büz (zayiatiyle kârsız) m 1,050  

Ek yerlerinin bitümlü kartonla döşenmesi:

10.330.5495 Bitümlü karton m² 0,370  

İşçilik:

Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerinin
yapılması:

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,450  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,450  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,650  

   Cidar kalınlığı 6.5 cm

Ø 50 cm iç çapında beton borulardan drenaj yapılması:
m

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Ekli cetvellerdeki malzeme ile 400 dozajlı beton yapılması ve kalıplara dökülerek tokmak ve şişle sıkıştırılıp imal edilmesi ve yerine
harçsız olarak şartnamesine göre döşenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenici karı ve genel masraflar dahil,
çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, döşenmiş bir metre drenaj borusu fiyatı boru iç çapına göre: 
NOT: Beton borulardan döşenmiş mecra notları ( Not 1 ve 2 ) “Beton borularla drenaj yapılması” içinde geçerlidir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1017

 

 Malzeme:

10.330.6211 PVC conta (zayiatlı) kg 1,100  

10.420.1006 Çivi kg 0,020  

Kaynak ve diğer giderler karşılığı:

10.330.6211 PVC conta kg 0,110  

İşçilik:

10.100.1017 Dülger Saat 0,240  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,240  

Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,150  

1 kg fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

PVC su ve enjeksion tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda
 yerine konulması kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, poz başlığındaki yazılı yerlere PVC su veya enjeksiyon
tutucularının konulması için PVC su veya enjeksiyon tutucularının, suyun lüzumlu malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, iş yerine
taşınması, açıkta veya yeraltında her yükseklik her derinlikte her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konması, ek yerlerinin kaynakla teşkil
edilmesi, beton dökülüp kalıp alındıktan sonra açıkta kalan kısmının basınçlı su jeti ile temizlenmesi, müteakip blok PVC su veya enjeksiyon
tutucuların mevcut su tutucularına kaynakla birleştirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye yükleme,
boşaltma, montaj, demontaj enerji vesair masraflarla Yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine yerleştirilmiş PVC su ve
enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1018
 

 Malzeme:

10.200.2853 Bakır levha (zayiatlı) kg 1,100  

10.420.1006 Çivi kg 0,020  

Kaynak ve diğer giderler karşılığı:

10.200.2853 Bakır levha kg 0,110  

İşçilik:

10.100.1031 Bakırcı ustası Saat 0,240  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,240  

Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,150  

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

Bakır su ve enjeksion tutucuların temini yerine konulması
kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

 Tutarı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, poz 55.118.1017' deki şartlar altında poz başlığındaki yazılı yerlere
yerleştirilmiş bakır su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.118.1019
 

 Malzeme:

10.330.6201 Lastik conta (zayiatlı) kg 1,100  

10.420.1006 Çivi kg 0,020  

Kaynak ve diğer giderler karşılığı:

10.330.6201 Lastik conta kg 0,110  

İşçilik:

10.100.1031 Bakırcı ustası Saat 0,240  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,240  

Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,150  

Lastik su ve enjeksion tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda 
yerine konması

kg

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, poz 55.118.1017 deki şartlar altında poz başlığındaki yazılı yerlere
yerleştirilmiş lastik su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı. 
ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.
NOT: 55.118.1017, 55.118.1018, 55.118.1019 pozlarında yerine konulmuş conta (= derz) malzemesi ölçüye esas alınacak ve zayiat ölçüye
dahil edilmeyecektir.

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:
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POZLARLA İLGİLİ NOTLAR:

ar kalınlığı, metretülünün ağırlığı ve beton hacmi cetveli;

İç Çapı Ortalama cidar 1m borunun 1m tül
cm kalınlığı Takribi ağırlık Kruda beton hacmi m3
15 3 37,4 0,017  
20 3,5 57,2 0,026  
25 4 81,4 0,037  
30 4,5 110 0,050  
35 5 138,6 0,063  
40 5,5 176 0,080  
50 6,5 264 0,120  
60 7,5 363 0,165  
80 9,5 605 0,275  

İç çapı Kum ve Çakıl Çimento Su 600 dozlu
cm m3 Kg Lt. Sıva harcı

m3
15 0,0195 6,8 2,130     ,00 
20 0,0299 10,4 3,250     ,00 
25 0,0426 14,8 4,630     ,01 
30 0,0575 20 6,250     ,01 
35 0,0725 25,2 7,880     ,01 
40 0,092 32 10,000     ,01 
50 0,138 48 15,000     ,01 
60 0,1898 66 20,630     ,01 
80 0,3163 110 34,380     ,01 

1-   Cetvel 2) 400 kg çimento dozajlı boruların malzeme ve ek yerlerinin harç cetveli (Bir metretül boru için) taşıma hesaplarında, boru
imalinde kullanılan muhtelif malzemenin miktarı bu cetvelden hesaplanır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1010
 

 Malzeme:

Tahta   0,030/10=

Kadron 0,200/10=

10.130.4502 Kereste 0,050/10 m³ 0,005  

Bağlantı malzemesi blonlama karşılığı çivi:

10.420.1006 Çivi 0,500/10 kg 0,050  

10.160.1028 Makina yağı (kullanılmış) kg 0,100  

İşçilik:

Yapılması rendelenmesi:

10.100.1017 Dülger 0,50/10 saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi 0,50/10 saat 0,050  

Kurulama, yağlama, sökülme, temizlenme
karşılığı:

10.100.1009 Marangoz saat 0,250  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,250  

 KALIP, İSKELE VE AHŞAP İNŞAAT İŞLERİ

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.210.1150 ve 55.210.2240’de belirtilen şartlar altında seri
halinde yapılan ve kalıp iskelesi yapılmasına lüzum olmayan beton ve betonarme betonu imalâtında (palplanş, kazı, beton blok, yol bordürleri,
kapaklar, merdiven basamakları, beton babalar, aynı tipten münferit veya mütemadi hatıllar, lentolar, döşemelerle birleşmeyen ara hatıllar,
münferit veya mütemadi sömellerin iç ve dış yarı kalıpları, kapak yuvaları kalıpları, kalıp yapılması mecburi olan hallerde büz temeli kalıpları
ve bunlara benzer seri imalata mahsus her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren düz ve eğri yüzeyli beton ve
betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı. m²
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.

Seri halinde imalata mahsus beton ve betonarme betonu kalıbı
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1150
 

 Malzeme:

Tahta    0,040/3 = 0,013

Kadron  0,065/5 = 0,013

10.130.4502 Kereste                0,026 m³ 0,026  

10.420.1006 Çivi kg 0,300  

10.160.1028 Makina yağı (kullanılmış) kg 0,080  

İşçilik:

Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi,
temizlenmesi

10.100.1009 Marangoz saat 1,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 1,000  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması ( F2 Cinsi)
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin
edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma
platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına
uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin
gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi,
kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her
türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri
için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren
kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri,
yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile
her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile
yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların
temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece
tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5)
getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj,
demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikarı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi
veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1151
 

55.210.1150 Kalıp (kârsız) m² 0,700  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

F1 Cinsii beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin
edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma
platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına
uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin
gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi,
kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her
türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri
için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren
kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri,
yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile
her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile
yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların
temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece
tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5)
getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj,
demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikarı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi
veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1152
 

55.210.1150 Kalıp (kârsız) m² 1,300  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

F3 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin
edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma
platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına
uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin
gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi,
kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her
türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri
için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren
kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri,
yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile
her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile
yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların
temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece
tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5)
getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj,
demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikarı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi
veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1153
 

55.210.1150 Kalıp (kârsız) m² 1,700  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

F4 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin
edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma
platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına
uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin
gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi,
kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her
türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri
için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren
kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri,
yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile
her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile
yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların
temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece
tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5)
getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj,
demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikarı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi
veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.1154
 

55.210.1150 Kalıp (kârsız) m² 0,600  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

F5 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin
edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma
platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına
uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin
gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi,
kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her
türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri
için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren
kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri,
yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile
her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile
yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların
temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece
tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5)
getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj,
demontaj, enerji vesaire masraflarla Yüklenicikarı ve genel masrafla karşılığı dahil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi
veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT : Poz No:55.210.1150'deki gibidir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.2240
 

 Malzeme:

Tahta   0,040/2=0,020

Kadron 0,072/4=0,018

10.130.4502 Kereste             0,038 m³ 0,038  

10.420.1006 Çivi kg 0,500  

10.160.1028 Makina yağı (kullanılmış) kg 0,080  

İşçilik:

Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi,
temizlenmesi

10.100.1009 Marangoz saat 3,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 3,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.2241
 

55.210.2240 Kalıp (kârsız) m² 0,750  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de
belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: Poz No:55.210.2240'deki gibidir.

Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması ( F2 Cinsi)
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de
belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT : 1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.
2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.

F1 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp
m²

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.2242
 

55.210.2240 Kalıp (kârsız) m² 1,250  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.2243
 

55.210.2240 Kalıp (kârsız) m² 1,500  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.2244
 

55.210.2240 Kalıp (kârsız) m² 0,700  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

 Tutarı

F3 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de
belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.

F4 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de
belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.

F5 Cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren eğri kalıp
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz 55.210.1150’de
belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu
kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT : Poz No:55.210.2240'deki gibidir.

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

394



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.4200
 

 Malzeme:

Tahta:                  0,030/3=0,010

Rende lamba zıvanadan

Zayiat:            0,010x%40=0,004

Kadron:           0,065/5     =0,013

10.130.4502 Kereste (zayiatlı)                0,027 m³ 0,027  

10.420.1006 Çivi kg 0,200  

İşçilik:

Yapılması, sökülmesi ve temizlenmesi:

10.100.1017 Dülger saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 2,000  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

12 m'den fazla açıklıklı köprü veya kiriş kalıbı
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.210.1150’deki şartlar altında 12 m’den fazla açıklık köprülerin döşeme, kiriş ve kemerleriyle yapılarda 12 m’den fazla
açıklık kiriş ve portikler için yapılan kalıpların beher metrekare fiyatı. M²
NOT : alzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatıne dahildir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.5100
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste 1,00/5x0,023 m³ 0,0046  

Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:

10.420.1006 Çivi kg 0,150  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1017 Dülger saat 0,320  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,120  

Sökülmesi:

10.100.1017 Dülger saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,060  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Serbest açıklığı 3.00 m’den 7.00 m’ye kadar (3 m hariç, 7 m dahil) olan köprülerde döşeme, kiriş, kemer gibi yapı aksamının
kalıplarını taşımak üzere yapılan iskelenin imali için her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil,
iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m³
NOT : Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatıne dahildir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.5300
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste 1,00/3x0,040 m³ 0,0134  

Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:

10.420.1006 Çivi kg 0,250  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1017 Dülger saat 0,770  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,210  

Sökülmesi:

10.100.1017 Dülger saat 0,210  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,140  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı

Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.210.5100’deki şartlar altında serbest açıklığı 7 metreden 15 metreye kadar (7 m hariç, 15 metre dahil) olan köprülerde
yapılan iskele mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. M³
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatıne dahildir.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.5400
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiatlı) 1,00/5x0,010 m³ 0,0020  

Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:

10.420.1006 Çivi kg 0,050  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1017 Dülger saat 0,070  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,030  

Sökülmesi:

10.100.1017 Dülger saat 0,030  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,020  

Binalarda 4-8 m yükseklik için kalıp iskelesi
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Genişlik (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 4 m den 8 metreye kadar olan (4 metre hariç, 8 m dahil) yapı
aksamından döşeme, kiriş, kemer, tonoz kalıplarını taşımak üzere iskele imâli için yapılan her türlü malzeme, işçilik ve masraflarla
Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatıne dahildir.

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.6200
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiatlı) 1,00/5x0,015 m³ 0,0030  

Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:

10.420.1006 Çivi kg 0,075  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1017 Dülger saat 0,110  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,045  

Sökülmesi:

10.100.1017 Dülger saat 0,040  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,030  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

TARİF:Pozisyon 55.210.5400’deki şartlar altında genişliği (yani boyutlarından en küçüğü) veya yüksekliği veya her ikisi 8 metreden 12
metreye kadar olan (8 metre hariç, 12 m dahil) yapı aksamından kalıbı taşımak üzere imal edilen iskele mahal boşluğunun beher metreküp
fiyatı.  m3
NOT : 'Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatıne dahildir.

Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.6500
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste 1,00/20x0,015 m³ 0,00075 

Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:

10.420.1006 Çivi kg 0,050  

İşçilik:

Yapılması-sökülmesi:

10.100.1017 Dülger saat 0,225  

10.100.1062 Düz işçi saat 0,075  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,250  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7711
 

55.210.1150 Düz kalıp (kârsız) m² 0,960  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

 Tutarı

Binalarda iş iskelesi
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Binalarda dış sıva kaplamaları için kurulan iskeleye gerekli kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, istifi ve her yükseklikte
iskele kurulması, kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması ve iş bitince iskelenin sökülmesi için yapılan her türlü işçilik,
malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil iskelenin dayandığı yüzey ile saçak altı seviyesi farkı yükseklik olarak;
bina dış yüzünün zemin kattaki inkişaf tulü genişlik olarak elde edilen yüzeyin beher metrekare fiyatı. m2

Tünelde F1 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her
cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının
beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7712
 

55.210.1150 Düz kalıp (kârsız) m² 1,200  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7713
 

55.210.1150 Düz kalıp (kârsız) m² 1,440  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7714
 

55.210.1150 Düz kalıp (kârsız) m² 1,800  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

Tünelde F2 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her
cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının
beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Tünelde F3 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her
cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının
beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Tünelde F4 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her
cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının
beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7715
 

55.210.1150 Düz kalıp (kârsız) m² 0,960  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7721
 

55.210.2240 Eğri kalıp (kârsız) m² 0,960  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7722
 

55.210.2240 Eğri kalıp (kârsız) m² 1,200  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

Tünelde F5 Cinsi düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dahil Poz 55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her
cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının
beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.
NOT: Poz No:55.210.1150'deki gibidir.

Tünelde F1 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz
55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan
eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Tünelde F2 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz
55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan
eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7723
 

55.210.2240 Eğri kalıp (kârsız) m² 1,440  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7724
 

55.210.2240 Eğri kalıp (kârsız) m² 1,800  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7725
 

55.210.2240 Eğri kalıp (kârsız) m² 0,960  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:

 Tutarı

 Tutarı

Tünelde F3 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz
55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan
eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Tünelde F4 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz
55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan
eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Tünelde F5 Cinsi eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma,
topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve balkımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dahil Poz
55.210.1150’de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan
eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ : Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7730
 

 Malzeme:

10.420.1006 Çivi kg 5,000  

İşçilik:

10.100.1017 Dülger saat 16,000  

10.100.1062 Düz işçi saat 16,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7740
 

 Malzeme:

10.130.4502 Kereste (zayiatlı) m³ 1,150  

10.420.1006 Çivi kg 5,000  

İşçilik:

10.100.1009 Marangoz saat 22,000  

10.100.1017 Dülger saat 22,000  

10.100.1062 Düz işçi (taşımalar dahil) saat 22,000  

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı

 Tutarı

Batardoların çerçeve, destek ve bağlama aksamının imali ve yerine konması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Kerestenin projesindeki ebat ve şekle göre hazırlanması ittihat yerlerinin yapılması ve Teknik Şartnamesine uygun olarak imali için
yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil tatbik projesinde yazılı ebat üzerinden ölçülen
imâl ve montajın beher metreküp fiyatı. m3

Batardoların çerçeve, destek ve bağlama aksamının kerestesi
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Çerçeve, destek bağlama aksamıyla kaplama ve batardolar için lüzumlu kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması,
istifi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, Yüklenicikârı ve genel masraflar karşılığı dahil, tatbik projesindeki ebat üzerinden
ölçülen kerestenin beher metreküp fiyatı. m3
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.210.7750
 

 Malzeme:

10.330.5402 Katran kg 0,700  

İşçilik:

10.100.1062 Düz işçi saat 0,500  

1 – Beher Metrekare Kalıbın Ortalama Kereste ihtiyaç Cetveli:

Kereste Çivi ve tel Lama demiri Saç (2 mm)

m3 kg kg m2

Seri halinde kalıp – 0.050 0.05 –
Düz yüzeyli kalıp 0.015 0.125 – –
Eğri yüzeyli kalıp 0.020 0.150 – –

0.027 0.200 – –
Saç ile asmolen 0.070 0.100 – 0.075

Beton blok asmolen 0.004 0.100 –  –

Kereste Lama demiri Çivi

m3 Kg Kg
İş iskelesi 0.05 0.75 0.38 2.0
Kalıp iskelesi 0.20 3.00 1.5 2.5

Ahşap malzemelerin katranlanması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF:Ahşap inşaat aksamında lüzumlu görülen parçaların katranlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla Yüklenicikârı
ve genel masraflar karşılığı ve her türlü nakliyeler dahil, tatbik projesi üzerinden ölçülen katran sürülmüş satıhların beher metrekare fiyatı. m2

Kalıbın nevi

2 – a) Sadece 55.210.1150, 55.210.1154, 55.210.2240, 55.210.2244 fiyatlarında binalarda yüksekliği veya en küçük genişliği 4 m veya daha az olan
aksamın ve sınai imalatta serbest açıklığı 3 m veya daha az olan menfezlerin kalıp iskele bedeli dahildir.

2 – b) Tünelde yapılan kalıp bedelleri her yükseklik ve her açıklık için olup, bunlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

POZLARLA İLGİLİ NOTLAT

%...Yüklenicikârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

12 m’den fazla açıklıktı köprü kalıbı

2 – c) İş sonunda bilumum kalıp kerestesi müteahhide aittir.
2 – d) Kalıp için ayrıca su zammı ödenmez.
2 – e) Beton iksalarda 1/1 veya daha yatık şevlerde kalıp bedeli verilmez.
2 – f) Eğri kalıp fiyatı plan ve profil olarak eğri kalıp yapılmasını icap ettiren yerlere tatbik olunduğu gibi kalıp bedeli verilmesi icap eden vesaire
satıhlara da uygulanır.
3 – İş ve kalıp iskelelerinin malzeme ihtiyaç cetveli (1 m3 için)

İskelenin nevi Bulon Kg

9 – Ahşap köprülerin, kara çivi, bulon, ek levhası, kanca, çarık vs gibi bilcümle demir aksamının bedeli pozisyon 55.230.1026’deki bedelle ödenir.

4 – Pozisyon 55.210.6500 fiyatı, eğer iskele binada kısmî bir işe inhisar ediyorsa iskele kurulmasını gerektiren kısımlarda iskelenin oturduğu zemin ile
yapılan işin üst kenarı arasındaki sahaya tatbik olunur, iş iskelesi bedeli bir yapıda yalnız bir defaya mahsus olarak verilir.

5 – 55.210.5100 ile 55.210.6500 sayılı pozisyon fiyatlarında iskele boşluğu hesabında kalıp ve iskele kerestenin işgal ettiği hacim tenzil edilemez.

6 – Taban genişliği bir metreden küçük (1.00 m dahil) olan kanallar üzerinde yapılacak menfez, priz, sel geçidi gibi kanal boyunca olmayan münferit sınaî 
imalâtta ilgili kalıp fiyatlar % 20 artırılarak tatbik edilir.

7 – Kereste Cinsi tasrih edilmemiş fiyatlardaki keresteler çam kerestesi olarak mütalâa edilir.

55.210.7730 ve 55.210.7740 Nolu fiyatların tatbik edilmesi için tasdikli projelere istinaden Bölge Müdürünün yazılı müsaadesi şarttır.

8 – Kuru duvar irtifaı ne olursa olsun iskele, yükseklik ve alçaklık zammı verilmez.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1001
 

 Malzeme:

10.130.1701 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 25,000  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 60,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 25,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,000  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

BETONARME DEMİRİ, PROFİLİ, KARKAS VE DİĞER DEMİR İNŞAAT İŞLERİ

tonBarajlarda betonarme demiri ( yerli malı Ø 6  mm'lik )

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

TARİF : Ø6 mm çapında, betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması,
projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan her türlü
işçilik, malzeme ve masraflarla, zayiat Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç, tatbik projesine göre yazılı
boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı.                                                                 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1002
 

 Malzeme:

10.130.1702 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 25,000  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 60,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 25,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,000  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

Barajlarda betonarme demiri ( yerli malı Ø 8 -Ø12  mm'lik )

TARİF : Ø 8 – 12 mm çapında (8 ve 12 mm dahil), betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve
boşaltma işlerinin yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin
bağlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, zayiat, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç,
tatbik projesine göre yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı                                 

407



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1003 ton
 

 

 Malzeme:

10.130.1701 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 27,500  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 66,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 27,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 16,500  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

TARİF :  Poz 55.230.1001’deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 6 mm çapında betonarme demirinin beher ton fiyatı.                                             

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

Tünelde betonarme demiri ( yerli malı Ø 6  mm'lik )

 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1004
 

 Malzeme:

10.130.1702 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 27,500  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 66,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 27,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 16,500  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Tünelde betonarme demiri ( yerli malı Ø 8 - Ø 12 mm'lik )

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

TARİF : Poz 55.230.1002’deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 8 – 12 mm çapında (8 ve 12 mm dahil) betonarme demirinin beher ton fiyatı       
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1005
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 20,000  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 30,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 20,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,000  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

 Poz No Cinsi
 Bölüm 
Toplamı

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Barajlarda betonarme demiri ( yerli malı Ø 14 ve daha büyük çaplı )
ton

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

TARİF : Ø 14 mm ve daha büyük çaplı betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin
yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan
her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla zayiat, Yüklenicikarı ve genel masraflar karşılığı dahil, demir nakliyesi hariç, tatbik projeline göre,
yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı                                                             
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1006
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 22,000  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 33,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 22,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 16,500  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

TARİF : Poz 55.230.1005’deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 14 mm ve daha büyük çaplı betonarme demirinin beher ton fiyatı.                        

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

Tünelde betonarme demiri ( yerli malı Ø 14 mm ve daha büyük çaplı )
ton

 Miktarı 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1007
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 1,680  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,000  

10.100.1019 Demirci Saat 0,700  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 0,700  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,700  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

adet
Ø 26 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1008
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 2,150  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,100  

10.100.1019 Demirci Saat 0,900  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 0,900  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,900  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

Ø 28 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi
adet

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:

 Poz No Cinsi
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1009
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 2,700  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,200  

10.100.1019 Demirci Saat 1,100  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 1,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,100  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

adet

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:

Ø 30 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi

414



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1010
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 3,300  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,300  

10.100.1019 Demirci Saat 1,200  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 1,200  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

Ø 32 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi
adet

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1011
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 4,500  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,450  

10.100.1019 Demirci Saat 1,600  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 1,600  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,600  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:

Ø 36 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi
adet

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1012
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 6,300  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,600  

10.100.1019 Demirci Saat 1,950  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 1,950  

10.100.1062 Düz işçi Saat 1,950  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Ø 40 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi
adet

 Poz No Cinsi

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 adet fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1013
 

 Malzeme:

10.130.1703 Demir (zayiatiyle) kg 12,800  

 İşçilik:

Yapılması:

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 2,800  

10.100.1019 Demirci Saat 2,400  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 2,400  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,400  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,250  

TARİF : Betonarme demiri eklerinde kullanılmak üzere projesine ve Teknik Şartlara uygun olarak manşonun temini, manşon takılacak uçların
şişirilmesi, pafta ile diş açılarak manşonların takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, masraflar, yükleme, taşıma, boşaltma
giderleri, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil, betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi beher adet fiyatı                                                         

adet

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No

Ø 50 mm'lik betonarme demirlerinin manşonla eklenmesi

1 adet fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1014
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 1 020,00

 Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 51,000  

İşçilik:

Hazırlanması ve yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 40,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat  140,00  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,000  

TARİF : Proje ve Şartnamesindeki esaslar dahilinde münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin temini hazırlanması, yerlerine konulup
tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, atölye, alet, edevat giderleriyle, inşaat yeri ve atölyede yükleme yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, Yüklenici kârı ve genel giderler dahil –yalnız demirin taşınması hariç– münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin
hazırlanması ve yerine konulup tespiti beher ton fiyatı                                                        
ÖLÇÜ:                                                                       
NOT : 55.230.1014 pozuna demirin her türlü kesilmesi, delinmesi, cıvata, perçin, kaynak vesaire kullanılarak imâli masrafları dahildir.

Münferit profil demirler
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1015
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 1 040,00

 Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 73,000  

İşçilik:

Hazırlanması ve yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 70,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat  140,00  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 15,000  

TARİF : Pozisyon 55.230.1014’deki şartlar altında yapılan ve birleştirilerek mürekkep halinde kullanılan I, T, U gibi profil demirlerinin beher
ton fiyatı.                                                         

Mürekkep profil demirler
ton

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1016
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 1 050,00

 Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg  105,00  

İşçilik:

Hazırlanması yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat  200,00  

10.100.1062 Düz işçi  (x) Saat  100,00  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat  80,00  

10.100.1062 Düz işçi (x) Saat  80,00  

TARİF : Pozisyon 55.230.1014’deki şartlar altında yapılan ve yerine konan kafes kirişli demir çatının beher ton fiyatı.        
NOT :   1-Ahşap aksamın bedelleri ilgili pozlardan ödenir. Ancak ahşap konstrüksiyonun  madeni aksamı bu pozdan ödenir.    
2-Taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı bu fiyata dahildir. (x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu Saate dahildir.                             

Kafes kirişli demir çatı
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1017
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg 1 050,00

 Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:

10.130.1708 Profil demiri (zayiatiyle) kg  105,00  

İşçilik:

Hazırlanması hazırlanması:

10.100.1018 Demirci Saat  100,00  

10.100.1062 Düz işçi  (x) Saat  50,00  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat  100,00  

10.100.1062 Düz işçi (x) Saat  120,00  

TARİF : Pozisyon 55.230.1014’deki şartlar altında, imâl edilip montajı yapılan demir karkas inşaatın beher ton fiyatı   
NOT :    (x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu Saate dahildir.                                             

tonDemir karkas

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1018
 

 Malzeme:

10.130.1707 Lama kg 1,100  

 
Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri
karşılığı:

10.130.1707 Lama kg 0,110  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,250  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

TARİF : Demir kapı ve kepenk yapılması maksadıyla bunlara gerekli demirin satın alınması ve projesine göre kesilmesi, delinmesi, ittihat
yerlerinin hazırlanması ve perçin, cıvata, kaynak vesaire kullanılarak imâli ve yerine konması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve
masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, nakliye bedeli hariç, tartılarak veya tatbik projesindeki ebat üzerinden hesap
edilmek suretiyle ağırlığı elde edilen kapı veya kepengin beher kilogram fiyatı                                        

Demir kapı kepenk
kg

 Poz No Cinsi
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1019
 

 Malzeme:

10.130.1707 Lama kg 1,100  

 
Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri
karşılığı:

10.130.1707 Lama kg 0,110  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,250  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

Demir pencere
kg

 Poz No Cinsi

TARİF : Pozisyon 55.230.1018’deki şartlar altında yapılan ve yerine konan pencerenin beher kilogram fiyatı.                                         

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

1 kg fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1020
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil kg 0,550  

10.200.1001 Siyah saç kg 0,550  

 
Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri
karşılığı:

10.130.1708 Profil kg 0,165  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,220  

10.100.1062 Düz işçi  (x) Saat 0,220  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi (x) Saat 0,050  

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

TARİF : Pozisyon 55.230.1018’deki şartlar altında yapılan ve perçin veya kaynak ile eklenen korniyer ve lamalarla takviye edilen saç levhadan
mamul fabrika ve atölye bacalarıyla merdivenlerin tatbik projesi ebadı üzerinden hesap edilmek suretiyle beher kilogram fiyatı.             
NOT : (x) İş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bu Saate dahildir.                         

Saç levhadan baca ve merdiven
kg

425



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1021
 

 Malzeme:

10.130.1707 Demir (zayiatlı) kg 1,100  

 
Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri
karşılığı:

10.130.1707 Demir (zayiatlı) kg 0,055  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,150  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,150  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

10.100.1013 Duvarcı Saat 0,100  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

Basit demir işleri
kg

1 kg fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, merdivenler, sahanlıklar, korkuluklar, rögarlar, kapaklar, baklavalı
saçlar, ızgaralar, cihaz kutuları, galeri kapıları, köşe takviyeleri, borular, vanalar, tel kafesler, çerçeveler gibi vesaire çelik konstrüksiyon ve kır
döküm madeni parçalar için lüzumlu profil demir ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer
malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istiflenmesi, lüzumlu kaynak ağızlarının açılması, deliklerin
delinmesi, parçaların kesilmesi, dişlerin açılması, dökümlerin yapılması, kaynakların perçinlerin, cıvataların yapılması, taşınabilir parçalar
halinde imalâtın yapılması, her türlü atölye testlerinin yapılması, atölyede parçaların galvanizlenmemiş kısımlarının bir kat sülyen boya ile
boyanması, yer altında veya yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yere projesine uygun olarak yerleştirilmesi, gerekli ankrajların
yapılması, parçaların biri birine monte edilmesi, lüzumlu şantiye testlerinin yapılması, ankraj parçaların üzerindeki sülyen boyanın basınçlı kum
püskürtülerek kaldırılması, boyanması öngörülen kısımların İdarenin talimatına uygun bir şekilde 2 kat boya ile boyanması için lüzumlu her
türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş basit
demir işlerinin beher kilogram fiyatıfiyatı.                                      
ÖLÇÜ:  Parçalar yerine konulmadan önce tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden.                                                                     

 Bölüm 
Toplamı

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1022
 

 Malzeme:

10.130.1707 Demir (zayiatlı) kg 1,100  

 
Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri
karşılığı:

10.130.1707 Demir (zayiatlı) kg 0,055  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

10.100.1013 Duvarcı Saat 0,100  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

TARİF : Pozisyon 55.230.1018’deki şartlar altında yapılan dövme demirden ızgaraların, asma merdivenlerin, profil ve çubuk demirlerinden
köprü korkuluklarının, bahçe duvarı ve pencereleri için basit parmaklıkların yapılması ve yerine konması halinde bunların beher kilogram fiyatı.

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

Dövme demir mamulatı
kg

 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1023
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demirleri (zayiat dahil) kg 0,550  

10.200.1003 Siyah saç kg 0,550  

 
Kaynak, torna, freze, perçin, bulon, döküm, 
boya, atelye ve taşıma, kaynaj röntgen filmi
ve her türlü kaynak testleri karşılığı % 30:

10.130.1708 Profil demirleri kg 0,165  

10.200.1003 Siyah saç kg 0,165  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1060 Formen Saat 0,050  

10.100.1018 Demirci Saat 0,400  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,300  

10.100.1027 Tornacı Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  (x) Saat 0,400  

Yerine konması:

10.100.1060 Formen Saat 0,050  

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

19.100.3591 Mobil kren Saat 0,010  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan ve diğer
malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek ızgara ve kapakların yapılacağı atölyelere taşınması boşaltılması, istif edilerek korunması, istif
yerinden alınarak kesilmesi, taşınabilir parçalar halinde kaynak, perçin veya bulonlarla birleştirilmesi, şartnamelerde öngörülen atölye testlerinin
yapılması, parçaların kum püskürtme ile temizlenmesi ve bir kat sülyenle paslanmaya karşı boyanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek
şekilde ambalajlanarak taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması, istiflenerek korunması, bilahare istiften alınarak beton ile
temas edecek olan yüzeylerin ve betona gömülecek parçaların üzerindeki sülyen boyanın kum püskürtme ile temizlenmesi, yerine montajdan
önce tartılması, yatay eşik kirişlerinin yan eşik ve kılavuz elemanlarının, muylu yuvası mesnetleri ve çerçeveleri ile lüzumlu ankraj parçalarının
yerine konması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra ızgara ve kapak parçalarının yerine bulon veya kaynaklarla
monte edilmesi, muylu yataklarının, muylu milinin, sızdırmazlık contalarının ve tespit elemanlarının yerine takılması, idarenin talimatına uygun
olarak lüzumlu şantiye tesislerinin yapılması ve yine idarenin talimatına ve şartnameye göre boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik,
teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş
ızgara ve her türlü demir kapakların ve gömülü parçaların beher kilogram fiyatı                                    
ÖLÇÜ: Izgara, kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye
esas ağırlık bulunacaktır.
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.                                                       
NOT : Nakliye, montaj ve testlerin yapımı sırasında kullanılan malzemeler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.
(x) Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma bu Saate dahildir.

Giriş izgarası, her türlü demir kapaklar
kg

 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı

1 kg fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1024
 

 Malzeme ve işçilik karşılığı:

55.230.1023 Pozundan (kârsız) kg 1,000  

55.230.1023
İşçilik zayiat, hassasiyet ve müşki- lat
karşılığı % 15

kg 0,150  

Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF : Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kapak kolları ve gövdeden oluşan dolusavak radyal kapağı, mafsal
yuvası, bağlantı levhaları, mafsal burcu, pimi ve diğer aksesuarları, mafsal taşıyıcı parçalar ve gömülü aksam, eşik kirişli ve yan kılavuzlardan
oluşan diğer gömülü parçaların imali ve yerine konması için gerekli her türlü malzemenin teçhizat ve ekipmanın temini, taşıtlara yüklenerek iş
yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması
ve raporlarının tutulması, istif yerinden alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birleştirilmesi, bütün kaynak ağızları ve bulon
deliklerinin açılarak parçaların mafsal yuvası mafsal burcu ve pim gibi diğer aksesuarın imali ve montaja hazır duruma getirilmesi, bütün ölçü
kontrollerinin, deneme montajlarının, teknik şartnamede belirtilen kaya testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, yüzeylerin kum
püskürtme ve gerektiğinde diğer usullerle temizlenmesi, atölye boylarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul tabaka sayısı ve kalınlıkta
tatbik edilmesi, kapak parçalarının taşıtlara taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde yüklenmesi ve gereken parçaların uygun şekilde
ambalajlanması, montaj için gerekli bulonların % 15’inden 10 adet fazlası cıvatanın verilmesi ve bütün aksamın iş yerine taşınması, iş yerinde
boşaltılması ve istif yapılması, bilahare istiften alınarak tartılması, montaj yerine taşınması, gömülü parçaların ikinci faz betonu içinde kalacak
yüzlerinin kum püskürtme ve diğer usulleri ile boya kalıntısı ve yabancı maddelerden temizlenmesi, kapak montaj programının hazırlanarak
İdareye verilmesi, gömülü parçalar için 1 nci faz betonunda ankrajların bırakılması, gömülü parçaların yerine konulması, kapak mafsal
mesnetlerinin, mafsal parçalarının ve aksesuarlarının, kapak kollarının ve gövdesinin bulonlama, kaynak yapılma sureti ile montajlarının
yapılması, kılavuz tekerlek, tampon, sızdırmazlık contaları gibi aksesuarların yerine takılması, kapak mafsalının merkezlenmesi ve gömülü
parçaların ayarlanması, teknik şartnamede belirtilen usuller ile kaynak dikişlerinin kontrol edilmesi, sızdırmazlık contalarının ayarlanması,
fonksiyonel testlerin ve her türlü arazi testlerinin yapılması, nakliye esnasında bozulan atölye boyalarının tamiri, arazi boyalarının teknik
şartnamede öngörülen cins, usul, tabaka sayılı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, iç kapak için gerekli üç takım komple sızdırmazlık contasının ve
contanın tespiti için gerekli her cins paslanmaz cıvatanın toplamının % 10’u kadar bir miktarda cıvatanın yedek parça olarak İdareye teslimi için
gerekli her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflar ile mteahhit kârı ve genel
masraflar dahil imal edilmiş, yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının beher
kilogram fiyatı                                   
ÖLÇÜ: Radyal kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas
olacak ağırlık bulunacaktır. Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir                                                       

Dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulması
kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1025
 

 Malzeme:

10.130.1708 Profil demirleri (zayiat dahil) kg 0,550  

10.200.1003 Siyah saç (zayiat dahil) kg 0,330  

10.200.2951 Çelik malzeme  (zayiat dahil) kg 0,220  

 

10.130.1708 Profil demirleri kg 0,165  

10.200.1003 Siyah saç kg 0,099  

10.200.2951 Çelik malzeme  kg 0,066  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1060 Formen Saat 0,100  

10.100.1018 Demirci Saat 0,500  

10.100.1021 Kaynakçı ustası Saat 0,300  

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi  (x) Saat 0,500  

Yerine konması:

10.100.1060 Formen Saat 0,050  

10.100.1018 Demirci Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,300  

19.100.3591 Mobil kren Saat 0,010  

Kaynak, torna, freze, perçin, bulon, döküm, boya, atelye ve taşıma, kaynak röntgen filmi ve her türlü kaynak testleri 
karşılığı % 30:

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kaldırma tertibatları ve kumandalarının yapılması için tespit edici
parçaların, elektrik motorlarının, dişli kutularının, senkronizasyon şaftına bağlı halat kaldırma tertibatının, halat kutusunun, halat kılavuzlarının,
fren vs gibi her türlü emniyet ve koruma sistemlerinin, lokal kumanda panosu ve kontrol alet ve koruma cihazları ile, kapakların santralden
kontrolü için ve kumanda panosundan itibaren gerekli teçhizatın ve kapakların işletilmesi için lüzumlu her türlü elektrik ve kumanda ekipmanı,
kablo, tel, topraklama bağlantısının temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine nakliye, boşaltma, istif edilmesi ve korunması, istiften alınarak
atölyede işlenmesi, imali, parçaların cıvata, perçin veya kaynakla birleştirilerek kaldırma tertibatının çalışabilir durumda montajı, atölye
tesislerinin yüksüz olarak yapılması, şartnameye göre boyanması, hareketli parçaların yağlanması, taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde
ambalajlanması, taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahallin taşınması, boşaltılıp, istif edilmesi, bilahare istiften alınarak tartılması ankraj parçalarının
yerine konulması, ayarlanması, ikinci kademe betonlarının dökülmesinden sonra kaldırma tertibatı parçalarının yerine montajı, bütün yardımcı
teçhizatının, motor ve kumanda panolarının topraklama ağına irtibatlandırılması, halatların kapaklara bağlanması, bütün elektrik teçhizatlarına
ait anahtar, devre kesicileri, röleler, pilot cihazlar, işaret lambaları, ölçü aletleri bütün anahtarların ve sigortaların yerine konulması, lüzumlu
yağlamanın yapılması, idarenin talimatına ve teknik şartnamelere uygun olarak şantiye testlerinin yapılması için lüzumlu her türlü malzeme,
işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vs masraflarla Yüklenici kârı ve masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş
kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının beher kilogram fiyatı                                  
ÖLÇÜ: Kaldırma tertibatları (yağ konulmamış durumda) halatlar, şaftlar, elektrik motorları, panolar, kablolar ve gömülü parçalar yerine
konulmadan önce tartılarak ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir.                                                      
NOT : 1 – Nakliye, montaj ve testlerin yapımı için ayrıca bir ödeme yapılmaz.
2 – Santral kumanda odasındaki, kapaklarla ilgili kumanda panosu bu işin dışındadır.
3 – Santral kumanda panosu ile lokal kumanda panosu arasındaki kumanda ve ölçü bağlantıları işi dışındadır.

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

1 kg fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının yapılması ve yerine montajı
kg
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1026
 

 Malzeme:

55.108.1015 Demir (zayiat dahil) kg 1,100  

İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,300  

10.100.1062 Düz işçi  (taşımalar dahil) Saat 0,300  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1027
 

 Malzeme + işçilik

...........
Dipsavak vanaları veya kapakları ve 
kumanda mekanizmaları

Fatura 1,000  

TARİF : Temel kazıkları, demir başları ve çarıkları, ahşap inşaatta kullanılan ek levhaları, irtibat kancaları, bulon, rondela, somun ve kara çivi,
yağmur olukları için kanca ve benzeri demir aksamının teminiyle projesine göre hazırlanması ve yerlerine takılması için yapılan her türlü işçilik,
malzeme ve masraflarla, Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve nakliye bedeli dahil, tartılmak suretiyle ağırlığı ölçülen parçanın beher
kilogram fiyatı.                                  

TARİF : Teknik Şartname ve proje esasları dahilinde belirtilen malzemelerden imâl edilecek tünel (Dipsavak) içindeki ve ağızlarındaki tehlike
ve ayar kapak veya vanalarının ve bunlara ait kumanda mekanizmalarının her türlü malzemesinin temini, imâli, boyanması, işyerine nakli,
kumanda mekanizmaları ile birlikte montajı, gerekli tecrübeleri yapılarak vanaların veya kapakların işler halde ve şartnamesine uygun şekilde
teslimi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı ve her türlü nakliyeler dahil dipsavak
vana veya kapak ve kumanda mekanizmaları bedeli                                 
ÖLÇÜ:                                                       
NOT : 1) Dipsavakta kullanılacak vana veya kapak ve kumanda mekanizmalarının idarece istenilen şartlara uygun, olarak yapılacak en az dört
firmadan teklif alınacak ve idareye bildirilecek, İdarenin muvaffakatı alınacaktır.
2) Dört tekliften kabul edilen teklifin faturasının mahalli ticaret odasınca tasdik edilmesi şarttır. Bu tasdik edilmiş fatura fiyatına müteahhitlikçe
yapılacak nakliye, yükleme ve boşaltma masraflarıyla montaj ve ilgili diğer masraflar belge göstermek şartıyla ilave olunur. Dört tekliften kabul
edilen teklifin faturasında sadece imalât bedeli dahil ise ve montaj bedeli dahil değilse bu takdirde montaj için yapılan masrafları belge
göstermek kaydıyla ilave olunur. Kabul edilen teklifin faturasında montaj dahil ise bu hal de montaj için ayrıca bir bedel ilave edilmez. Bu
şekilde bulunan toplama % 25 Yüklenici kârı ve genel masraflar ilave olunarak yeni birim fiyat tutanağı yapılacaktır.
3) Poz 55.230.1027 pozisyonu yalnız tünel içinde ve ağzındaki vanalar ve kapaklar ve kumanda mekanizmaları içindir. Bunların haricindeki
vanalar veya kapaklar Poz 55.230.1023 ile ödenir.
Poz 55.230.1027 pozisyonunun tatbik edildiği yerlerde ayrıca Poz 55.230.1023 ve Poz 55.230.1025 tatbik edilmez.

 Bölüm 
Toplamı

Kazık başlıklar, çarıklar ek levhalar ve kancalar
kg

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Dipsavak vanaları veya kapakları ve kumanda mekanizmaları
Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1028
 

 Malzeme:

10.200.1003 Siyah saç (zayiat dahil) kg 1,100  

 
Kaynak, röntgen filmi çekilmesi ve her
türlü kaynak testleri, temizleme boya,
atelye ve taşıma giderleri karşılığı % 20:

10.200.1003 Siyah saç kg 0,220  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1060 Formen Saat 0,010  

10.100.1018 Demirci Saat 0,250  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,250  

Tünelde yerine konması ve basınç
deneyleri karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 0,012  

10.100.1018 Demirci Saat 0,240  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,120  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,790  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden
alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek cebri boruların imal edileceği fabrikaya taşınması, boşaltılması,
istifi ve muhafazası, istiften alınarak parçalar halinde kesilmesi, bütün kaynak ağızlarının açılması, kaynak edilerek cebri boruların ve cebri boru
kurp elemanlarının 20 tonu aşmayan segmanlar halinde imali, kaynaklarının teknik şartnamelerde belirtilen usullerle ve idarenin talimatına göre
muayene edilmesi, projelerde ön görülen ankraj ve takviye çemberlerinin imali ve cebri boru üzerine kaynak edilmesi, gömme, kontak ve
konsolide (ikinci faz) enjeksiyonlarının yapılabilmesi için lüzumlu deliklerin açılması, açılan deliklere diş çekilmesi ve kör tapa ile tıkanması,
taşıma sırasında daire kesitinin bozulmaması için cebri boruların içeriden takviye edilmesi, cebri boruların boyanmadan önce teknik
şartnamenin öngördüğü şekilde kum püskürtme metoduyla temizlenmesi ve paslanmaya karşı boyanması, taşıtlara yüklenerek iş mahalline
taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, cebri boruların konulacağı tünel ve şaftlarda montaj için kurutma, havalandırma ve aydınlatmanın
yapılması, cebri boruların istiften alınarak temizlenmesi, tartılması yerine nakli, lüzumlu takviyelerin yapılması yeraltında her derinlik, yükseklik
ve genişlikte düşey şafta, düşey ve yatay kurplarda ve her yerde kayıcı ve sabit çelik mesnetleri ile genleşme contaları ve vana flanşları ile
birlikte yerine konulması, birbiri ile kaynak edilerek cebri boruların teşkili, montaj kaynaklarının teknik şartname ve idarenin talimatına uygun
olarak teste tabi tutulması, gömme veya ikinci kademe veya cebri boru arkalarındaki betonların dökülmesinden sonra iç takviye parçalarının
sökülmesi, cebri boru üzerindeki kör tapaların çıkartılması, enjeksiyon teçhizatının temin edilmesi, lüzumlu platformların kurulması ve teknik
şartnamelerde öngörülen şekilde cebri boru beton boru arası kontak enjeksiyonunun yapılması İdarece yapılacak olan beton –kaya arası kontak
enjeksiyonunun ve konsolide (ikinci faz) enjeksiyonlarının yapılmasından sonra– enjeksiyon deliklerinin kör tapa ile kapatılması, kaynak
edilmesi ve düzeltilmesi cebri boru içinin ve dışının çinko epoksi, katran epoksi veya İdarenin talep edeceği diğer cins boyalarla istenilen
kalınlıkta boyanması ve cebri boru flanşlarının vana montajları için hazır hale getirilmesi teknik şartnamelerde öngörülen test ve su basınç
testlerinin yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı dahil yerine döşenmiş ve betona gömülmüş cebri borunun beher kilogram fiyatı                                

ÖLÇÜ: Cebri borular ve çelik mesnetler ve aksesuarları yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlıkları
düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.
Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir                                               
NOT : 1- İmalât ve montaj sırasında zayi olan takviye parçaları için ayrıca bir ödeme yapılmaz.
           2- Nakliye ve montaj sırasında kullanılan takviye parçalar için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Cebri borular (yeraltında) ve çelik mesnetleri
kg

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

1 kg fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1029 kg
 

 

 Malzeme:

10.200.1003 Siyah saç (zayiat dahil) kg 1,100  

 
Kaynak, röntgen filmi çekilmesi ve her
türlü kaynak testleri, temizleme boya,
atelye ve taşıma giderleri karşılığı % 20:

10.200.1003 Siyah saç kg 0,220  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1060 Formen Saat 0,010  

10.100.1018 Demirci Saat 0,250  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,250  

Yerine konması ve basınç deneyleri 
karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 0,010  

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

19.100.3591 Mobil kren Saat 0,010  

TARİF : Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.230.1028’de belirtilen şartlar altında açıkta yerine döşenen
ve/veya açıkta betona gömülen cebri borunun beher kilogram fiyatı                                
ÖLÇÜ: Cebri borular ve çelik mesnetler ve aksesuarları yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan takviye parçalarının ağırlıkları
düşülerek ödemeye esas ağırlık bulunacaktır.                                                      
NOT : İmalât ve montaj sırasındaki zayiatlar ve takviye parçaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Açıkta cebri borular ve çelik mesnetleri

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

 Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1030
 

 Malzeme:

10.200.1003 Siyah saç (zayiat dahil) kg 1,100  

 

Kaynak, temizleme, boyama, atelye,
vanalar ve bağlantı elemenları, kaynak
röntgen filmi her türlü kaynak testleri
karşılığı % 20

10.200.1003 Siyah saç kg 0,220  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

Yerine konması ve test yapılması karşılığı:

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1021 Kaynakçı Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,050  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santral su boşaltma sistemi içinde yer alan St. 37 çelik sacından
kurulmak suretiyle imal edilen her çaptaki boruların, vanaların ve bağlantı elemanlarının temini, taşıtlara yüklenmesi iş mahalline taşınması,
boşaltılması, depolanması ve istifi, muhafazası, depodan alınarak yerine konması, birleştirilmesi, kaynaklanması, beton dışında kalan yüzlerin
boyanması, gerekli tecrübelerin yapılması ve işler vaziyette teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire
masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil santral boşaltma sistemi borularının beher kilogram fiyatı                           
ÖLÇÜ: Borular ve vanalar yerine konulmadan önce tartılarak yapılacaktır.                                                  

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Santral boşaltma boruları
kg

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1031
 

 Malzeme + işçilik

........... Santral su boşaltma sistemi Fatura 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1032
 

 Malzeme:

10.200.4507 Demir boru (zayiat dahil) kg 1,100  

 
Kaynak, diş açılması, dirsek, boya v.s.
giderleri karşılığı % 20:

10.200.4507 Demir boru kg 0,220  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

Yerine konması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,050  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santral su boşaltım sistemi içinde yer alan motor, santrifüj otomatik
kumanda ve panolarının temini, taşıtlara yüklenmesi, iş mahalline nakli, boşaltılması, depolanması ve istifi, muhafazası, depodan alınarak yerine
montajı, santral su boşaltma sistemi ile irtibatlandırılması, elektrik sistemine bağlanması, ayarlanması, gerekli tecrübelerinin yapılması ve işler
vaziyette teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı
dahil santral su boşaltma sisteminin temini ve yerine monte edilmesinin fiyatı.                            

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak betonun soğutulmasında ve enjeksiyonlar için kullanılan siyah çelik
boruların temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, bilahare istiften alınarak diş açılması, kaynak
edilmesi, bükülmesi yerine yerleştirilmesi, kaynak manşon veya diğer bir usulle birleştirilmesi su tazyik tecrübelerinin yapılması, enjeksiyon
veya soğutmanın tamamlanmasından sonra açıktaki uçlarının kör tapa ile kapatılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman,
nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil beton içine bırakılan siyah çelik boruların beher kilogram fiyatı        
ÖLÇÜ: Ek parçaları dahil yerine konulmadan önce tartılarak yapılır.                                                

Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Santral su boşaltma sisteminin temini ve yerine monte edilmesi
Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

Siyah çelik boruların yerine konması
kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1033
 

 Malzeme + işçilik

........... Santral gezer vinci Fatura 1,000  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak proje ve teknik şartnamelerde kapasitesi yazılı olan santral gezer
vincin temini için lüzumlu her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenerek imal edileceği imalâthaneye taşınması, boşaltılması, muhafazası,
bilahare istiften alınarak parçaların istenilen boyutlarda kesilmesi, perçin ve bulon deliklerinin delinmesi, kaynak ağızlarının açılması, lüzumlu
parçaların takım tezgâhlarında işlenmesi, ayak köprü, araba ve kaldırma tertibatının imali, motor, fren vs nin yerine montajı, vincin atölyede
montajı, bütün kaynaklarının muayenesi, işçilik ve ölçülerin kontrolü, elektrik malzemesinin şartname gereğince teste tabi tutulması, kaldırma
mekanizmasının yüksüz olarak kontrolü, limit şalterlerin ve kumanda panosunun kontrolü, bilahare nakliye imkânları ölçüsünde demonte
edilerek iş yerine taşınması, ray ve ankrajların yerine konulması, ayrı genel topraklama ağına bağlantısı, vincin santrale montesi, boyanması,
teknik şartname uyarınca statik ve dinamik teste tabi tutulması, her türlü baraj, şalter ve vinç aydınlatmasının yapılması, şartname gereğince
vinçlerin hem kabin, hem yerden kumandası ve her türlü kumanda ve koruma teçhizatı, monte ve muayenesi için lüzumlu her türlü aksesuar,
testler için gerekil ölçme cihazları ve aksesuarları, yağ ve gres, bakım için gerekli alet, teçhizat ve takımları için lüzumlu her türlü malzeme,
işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş ve işler vaziyetteki
santral gezer vincinin fiyatı                          
ÖLÇÜ: Gezer vinç yerine konulduktan, testler tamamlandıktan ve işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.                                         
NOT : 1 – Raylar ve bunların tespiti için kullanılan betona gömülü parçaların bedelleri bu fiyata dahildir.
2 – Test için gerekli beton veya başka tip bir ağırlık malzemesinin bedeli ilgili fiyatlardan ödenecektir

Santral gezer vincinin imal edilmesi ve yerine konması
Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1034
 

 Malzeme:

10.130.1709 Köşebent (zayiat dahil) kg 1,100  

 
Kaynak, temizleme ve atelye gider- leri
karşılığı % 20:

10.130.1709 Köşebent kg 0,110  

 
Galvenizleme ve bağlantı elemanları 
karşılığı:

10.130.1709 Köşebent kg 0,440  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1018 Demirci Saat 0,200  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,200  

Yerine konması ve iskele karşılığı:

10.100.1018 Demirci Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,200  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,050  

TARİF : Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden
alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, depolanması
ve istifi, korunması, istiften alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ağızlarının, perçin ve bulon deliklerinin açılması, parçaların kaynak perçin ve
bulonlarla birleştirilerek çelik yapıların imali ve arazi montajına hazır hale getirilmesi, bütün ölçü ve intibak kontratlarının yapılması, kaynak,
perçin ve bulonların muayeneleri gibi teknik şartnamelerde öngörülen ve İdarenin istediği her türlü atölye testlerinin yapılması, çelik
elemanların yüzlerinin gerekli metotlar kullanılarak temizlenmesi, kaynak çıkıntılarının ve çapakların alınması, teknik şartnamelerde ön görülen
kalınlıkta sıcak daldırma metodu ile galvanizlenmesi, deforme olan parçaların düzeltilmesi, elemanların montaj için numaralanması, ağır ve
uzun parçaların taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde, küçük parçaların ise uygun ambalajlar içinde taşıtlara yüklenmesi iş yerine
taşınması, boşaltılması, istifi, istiften alınarak montaj yerine taşınması, ankraj parçalarının beton temellere gömülmesi, elemanların ankraj
parçalarına monte edilmesi, desteklenmesi, kolonların, kirişlerin, kablo raflarının bir birine kaynak ve bulonlarla birleştirilerek monte edilmesi,
galvanize edilmemiş kısımların boyanması, topraklama bağlantılarının yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman,
nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine monte edilmiş şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının
beher kilogram fiyatı                         
ÖLÇÜ: Şalt sahası ve kablo kanalı çelik elemanları ve ankrajları yerine konulmadan önce tartılarak bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının
ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır.                                             

Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine montajı
kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1035
 

 Malzeme:

10.130.1704 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 33,000  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 49,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 27,500  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 16,500  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

Yeraltında beton çelik çubuğun (nervürlü) bükülmesi ve yerine konulması (Ø8-12 )
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.230.1036
 

 Malzeme:

10.130.1705 Demir (zayiat ve bağlama teli dahil) kg 1 070,00

 İşçilik:

Yapılması ve yerine konması:

10.100.1019 Demirci Saat 27,500  

10.100.1047 Demirci yardımcısı Saat 38,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 22,000  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 16,500  

İstif ve muhafaza:

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,140  

Yeraltında beton çelik çubuğun (nervürlü) bükülmesi ve yerine konulması (Ø14-50 )
ton

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:
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                                                                        Pozlarla ilgili Notlar:
1) Demir kapılarda kepenklerin ve pencerelerin duvarlara tespiti için kullanılan kenet demirleri birlikte tartılır ağırlık bir tutanakla tespit edilir
ve bedeli 55.230.1018 ve 55.230.1019 fiyatı ile ödenir. Ancak sarı bir maden veya nikelaj gibi tertibat ve cam bedelleri ve kilit ve sürgü
ispanyolet, menteşe ve kolların bedelleri ayrıca ödenir.
2) Kafes kirişli demir çatı, basit demir işleri, karkas, mürekkep profil demirleri, dövme demir mamûlâtı ve sürme parmaklığı, demir kapı ve
pencerelerde kullanılan perçin, cıvata ve ek levhaları vesaire gibi irtibat parçaları esas aksam ile birlikte tartılır ağırlık bir tutanakla tespit edilir
ve bedeli de esas aksamın fiyatlarıyla ödenir.
3) Kafes kirişli demir çatı inşaatında aşıkların demir yerine ahşap olması halinde çatı kafes kirişleri, 55.230.1016 fiyatına yüzde 10 zam ile
bulunacak fiyatla ödenir. Ahşap aksamın bedelleri ayrıca verilir.
4) Demir karkas fiyat 10 m yüksekliğe kadar yapılan inşaata mahsus olup, bundan sonra her 5 m fazla yükseklik için montaj işçiliğine yüzde 20
zam ödenir.
5) Demir inşaatta 1 kg mamul aksam için gerekli malzeme listesi:
             Mamulün beyanı                            Malzeme (Kg)
Demir kapı ve kepenk                                      1.10
Demir pencere                                                  1.10
Kafes kirişli demir çatı                                      1.05
Basit demir işleri                                               1.05
Giriş ızgarası                                                     1.05
Münferit profil demirler                                    1.00
Mürekkep profil demirler                                  1.00
Dövme demir                                                    1.10
Kazık başlığı, çark vs                                         1.05
Sürme parmaklıklı demir kapı ve pencere          1.10
Saç levhadan baca vs                                          1.05
Dövme demirden süslü parmaklık vs                  1.10

6) Ahşap köprülerin, kara çivi, bulon, ek levhası, kanca, çarık vs gibi bilcümle demir aksamının bedeli pozisyon 55.230.1026’deki bedelle
ödenir.
7) Tünelde betonarme demirlerinin manşon ve kaynaklı ekleri için Poz 55.230.1007 ile 55.230.1013 ve Poz 55.230.1031 ile 55.230.10261
fiyatları uygulanır. Manşon ve kaynak işlerinin tünelde yapılmasından dolayı ilave bir bedel ödenmez.
8) Teçhizatın her yükseklik ve her derinlikte yerine konulması müşkülâtları birim fiyatlara dahil edildiğinden bunlara su boşaltma zammından
başka bir zam verilmez.
9) Bütün betonarme demiri fiyatlarında bağ teli fiyatı, fiyatlar içine ithal edilmiştir. Bağ teli için ayrıca bir fiyat istenmeyecektir.
10) Pozisyon 55.230.1001, 55.230.1002, 55.230.1003 ve 55.230.1004 numaralı fiyatlarda gösterilmiş ince betonarme demiri fiyatları bunların
haddelenmesi halindeki masraflarını da ihtiva eder. Haddelenmesi ameliyesi için munzam bir nakliye bedeli verilmez.
11) Bir ton mamul betonarme demiri için malzeme listesi:
      Mamulün Cinsi Malzeme miktarı (ton olarak)
      ince ve kalın betonarme demir 1.080 Ton
12) Her çeşit betonarme demirine uygulanan manşon ve kaynak fiyatları ve bunlara ait notlar temel Cinsine göre bir tefrik yapılamayarak her
türlü temellere tatbik olunur.
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.320.1103
 

 Malzeme ve işçilik:

55.230.1014 Profil demiri (karsız) kg 0,0005    ,00 

%...Müteaahhit kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

TÜNEL İŞLERİ

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak tünellerde daimi çelik iksa yapılması için her türlü profil demirinin
fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması çelik iksa ve aksesuarlarının çelik kaplama beton blokaj malzemelerinin ve lüzumlu diğer
malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temin edilmesi, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, iş yerinde depo edilmesi, muhafazası ve
bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin ve çalışma platformlarının yapılması, çelik iksa ve aksesuarının kesilmesi,
delinmesi, kaynak ve cıvata vs kullanılarak taşınabilir parçalar halinde imali, iksa yapılacak yere taşınması, yer altında her derinlik, yükseklik
ve genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, parçaların birleştirilmesi ve yardımcı aksam ile birlikte çelik iksanın
teşkili, çelik iksa ve kazılar zemin arasına gerektiğinde İdarece istenilen mesafelerde ve istenilen tarzda beton blokaj yapılması, çelik iksalar
arasında gerektiğinde çelik kaplama yapılması, kayanın çürük ve yumuşak olduğu yerlerde çelik iksa araların çelik plakalar ile takviye
edilmesi, icabında çelik iksalara geçici destek aksesuarı eklenmesi ve betonlamadan önce kaldırılması betonlama sırasında gevşek blokaj
kaplama malzemelerinin kaldırılması ve çelik iksa tesis edilecek yerlerdeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasını
sağlamak amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve sistemlerinin temini, taşınması, yerine monte edilmesi, işletilmesi,
bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici
kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yer altında yapılmış kalıcı çelik iksa ve aksesuarının beher kilogram fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Çelik aksesuarı dahil geçici destekleme hariç çelik kaplama malzemesi dahil çelik iksaların yerine konulmadan önce tartılarak bulunan
ağırlıkları üzerinden yapılır. İksaların iş başına kadar taşıma bedeli ile bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma bedelleri Poza dahil olmayıp
(55.107.1002) pozu ile ayrıca ödenecektir.
Ölçü yapılırken malzeme zayiatı tartıya dahil edilmeyecektir.

Tünellerde daimi çelik iksa yapılması
kg

 Tutarı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.320.1104
 

 Malzeme:

10.130.1705 Kalın nervürlü çelik kg 0,990  

10.200.1003 Düz siyah şaç kg 0,110  

 Atelye giderleri ve aksesuarları karşılığı

10.130.1705 Kalın nervürlü çelik kg 0,198  

10.200.1003 Düz siyah şaç kg 0,022  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,100  

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

Yerine konması ve testlerin yapılması:

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,100  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz başlığında yazılı yerlere kaya bulonu tesis edilmesi için lüzumlu
genleşme tipi, kamalı tip veya eşdeğer tiplerdeki kaya bulonlarının ve aksesuarlarının (taşıma plakaları, kamalar, genleşme ankrajları tesviye
plakaları, somun ve rondeleler vs gibi) ve lüzumlu diğer malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temin edilmesi, lüzumlu iş iskelelerinin,
çalışma platformlarının yapılması, Poz 55.350.1310 fiyatları ile delinmiş ve yıkanmış deliklere bulonların ve ankraj parçalarının yerleştirilmesi,
kamalı tip bulon kullanılması halinde havalı çekiç kullanılarak, genleşme tipi bulon kullanılması halinde ayarlı bijon anahtarı ile sıkılarak
ankrajın temin edilmesi, ankraj temin edildikten sonra anahtarı ile sıkılarak ankrajın temin edilmesi, ankraj temin edildikten sonra çelik tel
kafes ile birlikte veya doğrudan doğruya sıkıştırma plakasının ve diğer lüzumlu aksesuarların yerine yerleştirilmesi, ayarlı bijon anahtarı ile
sıkıştırılması, icabında çekme testlerinin yapılması, çimento şerbetinin hazırlanması, delik ile bulon arasındaki boşluğun çimento enjeksiyonu
ile doldurulması için lüzumlu, her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire
masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çimentonun temini ve temin edildiği yer ile şantiyedeki ilk istif yeri arasındaki
nakliye bedeli hariç Poz başlığında yazılı yerlere tesis edilmiş 0.00 ile 10.00 metre uzunluktaki kaya bulonunun beher kilogram fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Yerine konulmadan önce aksesuarı dahil tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.

%...Müteaahhit kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

Açıkta 0,00 ila 10,00 m uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi
kg
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.320.1105
 

 Malzeme:

10.130.1705 Kalın nervürlü çelik kg 0,880  

10.200.1003 Düz siyah şaç kg 0,220  

 Atelye giderleri ve aksesuarları karşılığı

10.130.1705 Kalın nervürlü çelik kg 0,176  

10.200.1003 Düz siyah şaç kg 0,044  

İşçilik:

Yapılması:

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,100  

10.100.1027 Tornacı ustası Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

Yerine konması ve testlerin yapılması:

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,120  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,120  

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak bulonlama sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli
bir şekilde yapılmasını temin maksadı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin temini, taşınması, yerine
monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin hitamında sökülerek kaldırılması ve kaya bulonu tesis işlerinin yer altında yapılması dahil Poz
55.320.1104’deki şartlar altında Poz başlığında yazılı yerlerde tesis edilmiş bulonlarının beher kilogram fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Yerine konulmadan önce aksesuarı dahil tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.

Yeraltında 0,00 ila 5,00 m uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi
kg

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1301
 

 Malzeme:

........... Baraj ölçüm teçhizatı Fatura 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1310
 

 İşçilik:

 Delinmesi

19.100.1023 Kompresör Saat 0,200  

 
İskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj,
temizleme, yıkama v.s. giderler karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,500  

Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatı
Faturadan

m

 Poz No Cinsi

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Baraj dolgusunda ve temelinde boşluk basıncı ve oturmalar takip etmek ve ölçmek gayesiyle özel olarak açılacak kuyu veya çukurlara
yerleştirilecek olan ve İdarece verilecek Teknik Şartnameye ve projesine uygun her türlü ölçüm teçhizatı, ek parçaları ve teferruat
malzemelerinin tip ve kalite bakımından İdarece beğenilip tasvip edilmek şartıyla Yüklenici tarafından temin ve tedarik edilerek işbaşına
getirilmesi bedeli. Faturadan
NOT:
1 – Yüklenici tarafından temin ve tedarik edilen ve teknik şartnamesine ve idarenin talimatına uygun olarak yerine konulan, yani yerinde bilfiil
kullanılan ve kabul edilen her türlü ölçüm teçhizat ve teferruat malzemesinin ve nakliyesinin bedeli; bunların, mahallî Ticaret ve Sanayi
Odalarınca tasdikli satın alma ve nakliyelerine ait fatura bedellerinin Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı bedeli olarak % 25 ilave
edilerek yeni birim fiyat tutanağı yapılacaktır.
Ancak, idare icabında faturalardaki fiyatları tetkik, tahkik ve red etmeğe, yetkilidir.
2 – Yerinde bilfiil kullanılan teçhizat ve teferruat malzeme bedelinin kolayca tespitinin temini maksadıyla satın alınacak her cins malzeme için
aynı fatura alınacak ve bu faturalarda satın alınan malzemenin ölçü biriminin fiyatı mutlaka belirtilmiş olacaktır.

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj ve kaya bulonu deliği açılması için yer altında ve yer
üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformalarının yapılması, işin sonunda sökülmesi, her cins
ve klastaki zeminde her çap ve her uzunluktaki ankraj deliklerinin açılması, temizlenmesi, ve basınçlı su ile yıkanması ve ankraj zamanına
kadar muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı dahil açılmış ankraj deliğinin beher metre uzunluğunun fiyatı. M.
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Ankraj ve kaya bulonu deliği açılması
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1311
 

 Malzeme:

10.130.1705 Kalın nervürlü çelik (zayiatiyle) kg 1,100  

İşçilik:

konulması için iskele, aydınlatma,
havalandırma, drenaj ve deliğin 

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

19.100.1023 Kompresör sa 0,010  

 
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1312
 

 İşçilik:
Serilmesi, sulanması, sıkıştırılması
karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat  1,50  

Ankraj demiri konulması
kg

 Poz No

 Bölüm 
Toplamı

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

TARİF: Mevcut toprağın icabında gevşetilmesi, keseklerin ufalanması, ufalanmayan keseklerin, taşların ve uzvi maddelerin ayıklanması, dolgu
yerinde kök, ot ve toprak keseklerinin temizlenmesi, dolgu yerinin düzeltilmesi kontrol teşkilatı tarafından yeter görülecek rutubette sulanması,
toprağın 20 cm’lik tabakalar halinde serilmesi, tokmaklanması ve dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve
masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil, toprak taşınması hariç tatbik projesi üzerinden ölçülen toprak dolgunun beher
metreküp fiyatı, m³
NOT: «Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması» fiyatı mevcut toprakla yapılan her türlü dolguya tatbik edilir.

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj demirlerinin fabrikadan alınarak yerine konuluncaya kadar
her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması projesine göre bükülüp hazırlanması yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve
her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması işin sonunda sökülmesi çimento harcı veya şerbetinin hazırlanması uygun
metotlar kullanılarak deliklere enjekte edilerek deliklerin doldurulması, çimento ilk prizini almadan önce ankraj demirlerinin kuvvetle deliğe
sokulması, çubuk vibre edilerek iyice harca gömülmesi, harç veya şerbet priz yapıncaya kadar ankraj çubuğunun oynamamasının temin
edilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil
yalnız çimentonun temini ile nakliyesi hariç yerine konulmuş ankraj demirlerinin beher kilogram fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması
m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 ton fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1313
 

 Malzeme:

55.108.1011 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

 Serme, düzeltme ve sıkıştırma karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1401
 

 Malzeme:

55.108.1002 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: İmlanın tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, malzeme ve masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar
karşılığı dahil kum veya çakılın taşınması hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen kum veya çakıl dolgunun beher metreküp fiyatı. m³

1 m³ fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Çakıllı malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Teknik Şartname esaslara uygun evsafı haiz malzemenin ocaktan çıkarılması, icabında Teknik Şartnamenin istediği nispetlerde
karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi ve iş yerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle alt temel veya temel malzemesinin
hazırlanması ve greyder veya benzeri makinelerle veyahut elle yayılıp serilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, masraflarla Yüklenici
kârı ve genel masraflar karşılığı dahil iş başına kadar her türlü nakliye bedeli hariç temel malzemesinin beher metreküp fiyatı. m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1402
 

 Malzeme:

55.108.1004 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1403
 

 Malzeme:

55.108.1017 Kırmataş m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

Birim Fiyatı  Tutarı

Elenmiş çakıllı malzeme ile alt temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.350.1401’deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen
malzemenin beher metreküp fiyatı. Rn3

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.350.1401’deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin
beher metreküp fiyatı. m³

Kırmataş malzeme ile alt temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı 
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1404
 

 Malzeme:

55.108.1002 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1405
 

 Malzeme:

55.108.1004 Kum-çakıl m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

Çakıllı malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Teknik Şartname esasları dahilinde şartları tespit edilmiş malzemenin ocaktan çıkarılması icabında Teknik Şartnamenin istediği
nispetlerde karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi ve iş yerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle kaplama altı
malzemesinin hazırlanması ve greyder veya benzeri makinelerle veyahut elle yayılıp serilmesi için yapılan her türlü işçilik malzeme ve
masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil iş başına kadar her türlü nakliye bedeli hariç kaplama altı malzemesinin beher
metreküp fiyatı. m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

Elenmiş çakıllı malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.350.1404’deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin
beher metreküp fiyatı. m³

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1406
 

 Malzeme:

55.108.1017 Kırmataş m³ 1,000  

İşçilik:

 Serilmesi:

19.100.1012 Motor greyder Saat 0,004  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,100  

Kırmataş malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması
m³

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m³ fiyatı:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Pozisyon 55.350.1404’deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen
malzemenin beher metreküp fiyatı. m³

449



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1407
 

 Malzeme:

55.108.1011 Agrega m³ 0,2932  

10.130.2191 Tuğla adet  390,00  

10.130.4102 Marsılya kiremiti m  8,00  

10.130.4501 Çam kereste (kalite I) m³ 0,080  

10.130.4502 Çam kereste (kalite II) m³ 0,120  

04.284   Galvenizli boru m 0,400  

10.450.2812 Pik boru adet 0,300  

10.240.3201 Mermer pirinci ton 0,060  

10.300.1007 Yağlı boya kg 0,600  

10.380.1002 Cam m² 0,400  

10.240.4501 Fayans m² 0,225  

T

Elektrik, su kalorifer, nakliye ve diğer 
giderler karşılığı malzemenin % 30'u:

0,300  T

İşçilik:

10.100.1001 Taşcı ustası Saat 1,500  

10.100.1007 Mozayikci ustası Saat 0,500  

10.100.1008 Doğramacı ustası Saat 1,000  

10.100.1012 Sıvacı ustası Saat 0,500  

10.100.1013 Duvarcı ustası Saat 1,500  

10.100.1015 Betoncu ustası Saat 0,500  

10.100.1016 Kiremitçi ustası Saat 0,500  

10.100.1017 Dülger ustası Saat 1,000  

10.100.1019 Soğuk demirci ustası Saat 0,500  

10.100.1022 Camcı ustası Saat 0,500  

10.100.1023 Boyacı ustası Saat 0,500  

10.100.1024 Badanacı ustası Saat 0,500  

10.100.1062 Düz işçi Saat 72,000  

 Miktarı Birim FiyatıÖlçü Birimi  Tutarı

Site binaları
m²

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 m² fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1407
 

TARİF: 1 – İdare Sitesinin projelere ve teknik şartnamelere uygun olarak eksiksiz yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme (çimento ve
betonarme demirinin malzeme bedelleri ile bunların taşıma bedeli hariç olmak üzere) ve masrafla Yüklenici kârı ve genel masraflar dahil
bitmiş İdare Site İnşaatının ( = Site Binalarının) aşağıdaki şekilde ölçülen beher metre kare fiyatı. m2
ÖLÇÜ: Bina planının her kat seviyesindeki dış ebatlar üzerinden olan plan alanının (m2) metre kare olarak tamamı, Balkon ve teras,
alanlarının (m2) metre kare olarak yarısı, tretuar alanlarının (m2) metre kare olarak (1/4) bir bölü dördü ve fosseptik plan alanının tamamı (m2)
metre kare olarak hesaplanıp toplanacaktır. Bodrum ve çatı alanları ölçüye dahil edilmeyecektir.
Binalar sobalı yapılması halinde ödeme 55.350.1407 fiyatının (% 80) yüzde sekseni olarak ödenir.
2 – Bu toplam alan site inşaatının ödemesine esas alınacaktır. Site Binaları inşaatının her türlü malzeme, işçilik, ve masrafı ve buna dahil
olarak her türlü ahşap aksamda ve doğramalarda kullanılan bilcümle madeni aksam ve cam bedelleri ile bina dahilindeki içme suyu ve pis su
tesisatı gibi her türlü sıhhi tesisat, aydınlatma, zil, anten gibi her türlü elektrik tesisatı ve telefon tesisatı ve pis su tesisatı ve bina dahili drenaj
ve kanalizasyonun fosseptik teşkilatına kadar her türlü inşaatları her türlü malzeme (çimento, betonarme demiri malzeme bedelleri, ile bunların
taşıma bedeli hariç) ve her türlü işçilikleri bütün nakliyeler ile Yüklenici kârı ve genel masrafları bu fiyata dahildir.
3 – İdare Sitesi inşaatında inşaatın bünyesine giren çimento ve betonarme demirinin malzeme bedelleri ile bunların taşıma bedelleri ayrıca
birim fiyatlar ile ödenir.
4 – ÖDEME:
1 – Çatı kapanıncaya kadar yapılması gerekli bütün işlerin yarısı yapıldığında Poz bedelinin (% 20)’si,
2 – Çatı kapandığı zaman Poz bedelinin (% 40)’ı,
3 – Çatı kapandıktan sonra geriye kalan işlerin yarısı yapıldığında Poz bedelinin (°/o 70)’i,
4 – Site binası noksansız tamamlandığında (% 100)’ü, Yukarıdaki ödeme nispetlerinin tayininde İdare ile Yüklenici arasında tutanak
düzenlenir.

NOT:
1 – Temel duvarları 300 doz çimento harçlı moloz taşıyla kârgir inşaat olacaktır. Temel derinliği en az don tesirinden masum ve sağlam zemine
kadar olmak üzere kontrollükçe tayin olunacaktır.
2 – Beden ve bölme duvarları 300 doz çimento harçlı tuğla duvar inşaat olacaktır.
3 – Dış sıvaların yapımı, birimi fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabındaki tariflere göre olacaktır.
4 – İç sıvaların yapımı, birim fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabının 15.275.1101 Poz No’daki tariflere göre olacaktır.
5 – Döşemeler, birim fiyat Yapı işleri birim fiyat tarifleri kitabındaki tariflere göre yapılacaktır
6 – Çatı örtüsü, betonarme tavan üzerine ahşap oturtma çatı olacaktır. Üzeri 2.5 cm kalınlıkta kaplama tahtası ile kaplandıktan sonra Marsilya
tipi kiremitle örtülecektir.
7 – Hela, banyo, mutfak döşemeden 1.80 m yüksekliğe kadar fayansla kaplanacak, ayrıca mutfak tezgâhları da fayans kaplanacaktır. Mutfak
seviyeleri, lavabolar ve banyo küvetleri, hela taşları, fayans kaplamalara uygun olacak ve kontrollükçe kabul edilecek ebat ve evsafta olacaktır.
8 – Dış kapılar iç kapılar ve pencereler yapılan projeye göre birim fiyat kitabı Tarifleri ve şartları kitabının ahşap doğramalar Kapı ve
pencereler kısmındaki tariflere göre yapılacaktır.
9 – Camlar 3 mm kalınlıkta olacaktır. Takıldıktan sonra irtibat yerleri macunlanacaktır.
10 – Duvar kaplamaları, süpürgelik seviyesinden sonra 1.00 metre irtifaa kadar 2 kat yağlı boya yapılacaktır. Boya rengi kontrollükçe tayin
edilecektir. Duvar kaplamalarının diğer kısımları badana olacaktır. Badanalara renk konulup konulmamasına ve odalara ve salonlara ayrı ayrı
renkli badana yapılıp yapılmamasına ve renklerine kontrollükçe talimat verilecektir.
11 – Doğramalar ve boyanması gereken madeni aksam kontrolün tayin edileceği renkte ve talimatı üzerine 3 kat yağlı boya ile boyanacaktır.
12 – Temel, tesviye, kanal, drenaj ve çukur açılması gibi her tesisat işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.

Site binaları
m²
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1408
 

 Malzeme:

10.130.1752 Nervürlü hasır çelik (zayiatiyle) kg 1,100  

İşçilik:

Kesilmesi ve bükülmesi karşılığı:

10.100.1019 Soğuk demir ustası Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,050  

 
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma ve yerine konulması
karşılığı:

10.100.1019 Soğuk demir ustası Saat 0,050  

10.100.1062 Düz işçi Saat 0,100  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1501
 

 Malzeme 

........... Sıhhı tesisat malzemeleri Fatura 1,000  

Tel kafes yapılması
kg

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Santral ve Kontrol Binaları için tüm boru ve pis su drenaj
borularının, fittingslerin, askıların, bağlantı parçalarının, havalandırma borularının, vanaların, filtrelerin, tanklar ve aksesuarlarının, her türlü
örtme ve yalıtım malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürleri ve aksesuarlarının, sıcak su ısıtıcılarının her türlü boyaların ve burada zikredilmeyen
ve İdarece istenen diğer donatım malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenmesi, iş mahalline nakli boşaltılması, depolanması, istifi ve
muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil
santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan
ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1502  fiyatı ile birlikte yapılacaktır.

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak yer altında ve/veya açıkta tel kafes yapılması için lüzumlu kafesli
tellerin bağlantı parçalarının ve lüzumlu diğer malzemelerinin, teçhizatların, ekipmanların temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması,
iş yerinde depo edilmesi, muhafazası ve bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin çalışma platformlarının yapılması, her
derinlik ve her yükseklikte her yerde ve her türlü şartlar altında bulonlara bağlanarak yerine konması, tel kafes yapılacak yerlerdeki işleri ve
kontrolleri hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin
temini, taşınması yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik,
teçhizat, ekipman, nakliye ve sair masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil yerine konulmuş tel kafesin beher kilogram
fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Tel kafesin yerine konmadan önce tartılarak bulunan ağırlığı üzerinden yapılır.

Santral  ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan

 Tutarı

 Tutarı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

1 kg fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1502
 

10.100.1060 Formen Saat 13,5 MW

10.100.1068 1.sınıf usta Saat 106 MW

10.100.1069 1.sınıf usta yardımcısı Saat 106 MW

10.100.1062 Düz işçi Saat 242 MW

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1503 Santral  ve kontrol binası ısıtma, havalandırma ve klima tesisatı yapılması
  

 Malzeme + işçilik

...........
Isıtma, havalandırma ve klima tesisatı
yapılması

Fatura 1,000  

Santral  ve kontrol binaları sıhhi tesisat şebekesinin yapılması
Götürü

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1501’deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline
getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü sıhhi tesisat teçhizatı ve aksesuarlarının yerine yerleştirilmesi için, boruların ölçülerine göre
kesilmesi, diş açılması, bükülmesi, boruların lüzumlu ek parçalarıyla birleştirilmesi, kaynaklanması, lüzumlu ankrajların yapılması, boruların
duvarlardan geçişlerini sağlayacak deliklerin açılması, sıva altı tesisat için boruların duvarlara gömülmesi, açılan kısımların kapatılması, her
türlü pis su drenaj kanallarının ve rögarların açılması, kapatılması, sıhhi tesisat armatürlerinin ve aksesuarlarının yerine konması, temiz su ve
pis su borularıyla irtibatlarının temini, vanaların, valflerin, ısıtıcıların yerine konması, boruların irtibatlarının temini, sistemin su basınç ve
drenaj denemelerinin yapılması galvanize edilmemiş madeni kısımların temizlenmesi, bir kat astar ve iki kat renkli boya ile boyanması için
lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil 55.350.1501 pozu ile,
temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere santral ve kontrol binalarında komple sıhhi tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı.
Götürü
ÖLÇÜ: Bütün sıhhi tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra
55.350.1501 ile birlikte ödeme yapılacaktır.
NOT: 1 – Isıtıcıların elektrik bağlantıları bu işin kapsamı içindedir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:

Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak hidroelektrik santral ve kontrol binasında komple ısıtma,
havalandırma ve klima sistemi temini, tesisi ve çalışır hale getirilmesi için her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenerek, imalâthaneye
taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak hava tasfiye ünitelerinin, hava kanallarının, hava giriş–dönüş, rifüzör, transfer
cihazlarının ve her türlü donanımın imali, elektrik pano, kutu ve elektrik regülasyonu yapılması, galvaniz dışındaki aksamın korozyona karşı
boyanması, termostatların ve lüzumlu ölçme ve kumanda cihazlarının yerine montesi, motorların ve elektrik panolarının atölyede teste tabi
tutulması, teçhizatın iş yerine nakli, boşaltılması, istifi, muhafazası, istiften alınarak teçhizatın montesi, teknik şartname uyarınca şantiye
testlerinin yapılabilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve ekipman bedelleri ve genel masraflar gibi her türlü direkte ve endirekt maliyetler,
müteahhidin kârı dahil, hidroelektrik santralde ve kontrol binasında komple ısıtma, havalandırma ve klima sistemi yapılması fatura fiyatı.
Faturadan
ÖLÇÜ: Bütün ısıtma, havalandırma ve klima tesisat şebekesinin tamamlanmasından bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete
getirildikten sonra ödeme yapılacaktır
NOT:
1 – Soğutma suyu irtibat boruları ve vanaları bu işin kapsamı içindedir.
2 – Her türlü izolasyon işleri bu işin kapsamı içindedir.
3 – Elektrik bağlantıları ve kumanda panoları bu işin kapsamı içindedir.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1504
 

 Malzeme

........... Aydınlatma tesisatı malzemesi Fatura 1,000  

 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1505
 

10.100.1060 Formen Saat 16,7 MW

10.100.1068 1.sınıf usta Saat 133,3 MW

10.100.1069 1.sınıf usta yardımcısı Saat 133,3 MW

10.100.1062 Düz işçi Saat 350 MW

Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi
Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Baraj ve HES Tesisleri için tüm döşeme altı ve tavan elektrik
borularının, beton direklerin, kabloların, şalter ve sigorta panolarının, kablo bağlantı kutularının, anahtar, priz, otomat, lambalar ve
aksesuarlarının ve burada zikredilmeyen ve idarece istenen diğer elektrik malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş mahalline
nakli, boşaltılması, depolanması, istifi, ve muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla Yüklenici
kârı ve genel masraflar karşılığı dahil Baraj ve HES Tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan
ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1505 fiyatı ile birlikte yapılacaktır.

Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı şebekesinin yapılması
Götürü

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

fiyatı:

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1504’deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline
getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü elektrik teçhizatı ve aksesuarının yerine yerleştirilmesi için içeride ve dışarıda, yer altında ve yer
üstünde her derinlik ve yükseklik ve her yerde, beton dökümü sırasında sıva altı elektrik borularının yerleştirilmesi, kabloların boruların içine
döşenmesi, kesilmesi, lehim, kaynak ve bağlantı işlerinin yapılması, her türlü ankraj, sıva ve boya işlerinin yapılması, panoların kutulara
yerleştirilmesi, bağlantılarının yapılması, kurutulması, kablo kanallarının açılması, direklerin dikilmesi, topraklama bağlantılarının yapılması,
kanalların kapatılması, her türlü priz, lamba ve aksesuarlarının yerine monte edilmesi, lüzumlu testlerin yapılması, şebekenin ana elektrik
şebekesi ile irtibatlandırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve genel
masraflar karşılığı dahil 55.350.1504 pozu ile temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere Baraj ve HES Tesisleri komple
aydınlatma tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı. Götürü
ÖLÇÜ: Bütün aydınlatma tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra
55.350.1504 fiyatı ile birlikte ödeme yapılacaktır.

454



 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1506
 

 Malzeme + işçilik

........... Telefon ve Saat tesisatı yapılması Fatura 1,000  

Telefon ve Saat tesisatı yapılması
Faturadan

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, santral binasında, ana şalt sahasında, giriş yapısında ve
dolusavakta telefon sistemi ile santral ve kontrol binasında otomatik Saat sistemi yapılması için tam otomatik santral makinesi operatis cihazı,
akümülatör bataryası redresör, ana taksimat kutusu, tali taksimat kutusu, ana besleme hattı, (İdarenin talebine göre) sıfır hattı, sorti hatları ve
telefon prizleri, numaratörlü telefon cihazı ile bu sistem için gerekli müteferrik malzemenin ve otomatik Saat ile sistemi için gerekli müteferrik
malzemenin, temini, taşınması, yükleme, boşaltma, depolama, istif, gereken ölçülerde imalat, montaj, her türlü lehim ve bağlantı işleri, boya ve
etiketli yazı işleri, tecrübe ve muayenesi ve işler durumda teslimi için lüzumlu malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vs, masraflarla
Yüklenici kârı ve genel masraflar karşılığı dahil çalışır vaziyette yerine monte edilmiş telefon ve Saat tesisatı yapılmasının fiyatı. Faturadan
ÖLÇÜ: Bütün telefon ve Saat tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra
ödeme yapılacaktır.

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

fiyatı:
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1507
 

 Malzeme:

10.200.2853 Bakır malzeme (zayiatlı) kg 1,100  

 
Kaynak,torna,döküm,bulon birleştir- me
parçaları ve atelye giderleri karşılığı
malzemenin % 20'si:

10.200.2853 Bakır malzeme kg 0,220  

İşçilik:

 

Hendek kazılması, nebatı toprak temini,
hendeğe serilmesi, iletken döşendikten
sonra üstünün nebatı toprakla örtülüp
hendeğin normal kazı malzemesi ile
doldurulması, sulanması, sıkıştırılması ve
düzel- tilmesi karşılığı:

10.100.1062 Düz işçi  Saat 3,250  

10.100.1068 Birinci sınıf usta Saat 0,200  

10.100.1021 Kaynaçı ustası Saat 0,100  

 Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santralde servis binalarında, baraj tesislerinde, kablo terminalinde,
şalt sahasında ve teknik şartnamelerin ve projelerin yapılmasını öngördüğü diğer yerlerde topraklama sisteminin yapılması için gerekli bakır
tellerin bakır levhaların, teçhizatı topraklama sistemine bağlayacak bakır nakillerinin, bakır topraklama çubuklarının koruyucu PVC veya
asbest boruların, bağlantı elemanlarının, bulonların ve yukarıda zikredilmeyen fakat sistemin şartnamelere uygun olarak tesis ve çalışması için
gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın temini, vasıtalara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, istif edilmesi, muhafazası, bilahare
depodan alınarak kullanılması, topraklama ağzının tesisi için zeminin düzeltilmesi, lüzumlu kanalların ve çukurların açılması, her türlü kazı,
dolgu ve beton işlerinin yapılması, topraklama kazıklarının çakılması, topraklama çubuklarının ve topraklama bakır nakil tellerinin kaynakla,
bulon ve klemenslere veya İdarece istenen diğer usullerle birleştirilerek topraklama sistemlerinin teşkil edilmesi, teknik şartnamelerde belirtilen
ve projelerde gösterilen her türlü elektrik ve mekanik teçhizatın ve metal aksamın ve santralde başkaları tarafından temin edilen teçhizatın ve
metal aksamın koruyucu borular kullanarak bakır nakillerde topraklama sistemine irtibatlandırılması, gerekli aksamın betona gömülmesi, şalt
sahası topraklama sistemi ile santral ve kontrol binası topraklama sistemlerinin elektrik olarak enerji nakil hattı vasıtası ile birleştirilerek tüm
topraklama sistemlerinin yerine tesisi gerekli kontrollerin ve testlerin yapılması, bakıra karşı korozyon etkisi olmayan ince elenmiş özgül
direnci düşük (kil) toprağın temin edilmesi, tabakalar halinde serilmesi ve topraklama sisteminin döşenmesi ve üstünün özgül direnci düşük
toprakla örtülerek sıkıştırılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman nakliye, enerji vesaire masraflarla Yüklenici kârı ve
genel masraflar karşılığı dahil, yerinde tesis edilmiş topraklama sisteminin beher kilogram fiyatı.  Kg
ÖLÇÜ: Sistemin yerine konulmadan önce yapılan fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. (Zayiatlar ve bakır alüminyum parçalar bu tartıya dahil
edilmeyecektir.)

1 kg fiyatı:

 Tutarı Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

Topraklama tesisatı yapılması
kg
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 Poz No: Analizin adı : Ölçü
Birimi

55.350.1138
 

 Makine

19.100.1104 Mobil vinç (60 ton kapasiteli) Saat 0,200  

19.100.3595 Duvar kazı makinası Saat 0,200  

19.100.3596 Bentonit ayrıçtırma ünitesi Saat 0,200  

19.100.3570 Beton santralı Saat 0,150  

19.100.1023 Kompresör Saat 0,750  

19.100.3597 Transmikser Saat 0,300  

İşçilik:

10.100.1060 Formen (uzman) Saat 1,000  

10.100.1060 Formen Saat 1,750  

10.100.1054 Makinist Saat 0,400  

10.100.1021 Kaynakçı ustası Saat 0,800  

10.100.1062 Düz işçi  Saat 0,400  

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatlarına uygun olarak, bloklu alüvyon zeminde, her uzunluk, genişlik ve derinlikte,
kuruda ve su içerisinde, her yerde her türlü şartlar altında, her cins kapasitede ekipmanlar kullanılarak kesme yöntemi ile geçirimsizlik perdesi
hendeği kazılması, kazı için gerekli bentonit çamurunun hazırlanıp hendeğe pompajı, kazıdan çıkan pasa ve çamur karışımının beraberce
ayrıştırma (Descender) tesislerine pompalanması, ayrıştırma tesislerinde bentonitin tekrar kullanılacak hale getirilmesi için yapılan işlemler,
emniyet tedbirlerinin alınması, ayrıştırma tesislerinde bentonit çamurundan ayrıştırılan pasanın en yakın yerde depolanması, lüzumlu iş
iskelelerinin ve geçici iksaların yapılması, perde içerisinde toplanacak suların tahliyesi, kazı yerindeki işlerin ve kontrollerin hassas ve
emniyetli bir şekilde yapılması, geçirimsizlik perdesi için plastik beton karışım numunelerinin hazırlanması, muhafazası, teste tabi tutulması,
idarece kabul edilen uygun plastik beton karışımın hazırlanması, taşınması ve hazırlanmış olan kuyulara tremi veya uygun borular vasıtasıyla,
teknik şartnamelerde belirtilen şartlar altında yerleştirilmesi, aks boyunca yan yana sürekliliğin sağlanması için bir ano diğer anoya 40 cm
bindirilecek şekilde geçirimsizlik perdesi teşkil edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekipman, enerji, nakliye vs. masraflarla
Yüklenici karı ve genel giderler ile agreganın 25 m mesafeye nakliye bedeli dahil, plastik beton karışımındaki kum, çimento, bentonit ve katkı
maddelerinin bedelleri ile kum ve çimentonun nakliye bedelleri hariç yapılan imalatın beher m2 fiyatı 
ÖLÇÜ: Tasdikli projesine uygun olarak tespit edilen alan üzerinden
NOT: 1- Bu birim fiyat kullanılan ekipman ve malzemeye bağlı değildir. Bu nedenle, kullanılan ekipman ve malzeme nedeniyle farklı fiyat
talep edilemez.
2- Poz tarifinde kullanılan kum, çimento, bentonit, katkı maddelerinin bedelleri ve kum ve çimentonun nakliyeleri hariç her şey birim fiyata
dahildir.
3- Tasdikli projesine göre poz tarifindeki ano bindirmelerinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. Ano
bindirmelerinde yapılacak kazılar bu birim fiyattan ödenir.
4- Bu birim fiyat bloklu alüvyon zeminlerde yapılan imalat için olup, 1 metreye kadar yapılan soketleme birim fiyata dahildir.
5- 1 m’den fazla yapılan soketlemelerde, yapılan her 1 m’lik soketleme için birim fiyat %1 oranında artırılır.
6- Slurry-Trench (Geçirimsizlik Perdesi) yapılması imalatının alüvyon zeminlerde yapılması durumunda bu birim fiyatın %80’i ödenir.

Bloklu Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması
m²

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi

1 m² fiyatı:

%...Yüklenici kârı ve genel giderler:

 Tutarı Miktarı Birim Fiyatı
 Bölüm 
Toplamı
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1026
 

10.120.1026
Enjeksiyon makinası 
(210 cfm.kapasiteli kompresör
 + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)

 0,0004

10.160.1026 Mazot kg 2,850  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü
karşılığı) 

kg 0,570  

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 2,400  

10.100.1056 Makinist yardımcısı Saat 1,000  

10.100.1073 Torkretçi Saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1041
 

10.120.1041 Komple kompresörle çalışan vibratör  0,000274

10.160.1026 Mazot  ( 0,15x0,57 x 20 ) kg 1,710  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü
karşılığı) (0,03x0,57 x 20)

kg 0,342  

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 2,400  

10.100.1063 Erbab işçi (vibratörcü) Saat 2,000  

NOT: 1m³ demirsiz beton için 0,05 Saat
1m³ demirli beton için 0,06 Saat

MAKİNE ANALİZLERİ

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

Enjeksiyon makinası'nın 1 Saatlik ücreti (torkret tulumbası karşılığı)
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

(210 cfm.kapasiteli kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı) fiyatı = A

Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 Saatlik ücreti Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1046
 

10.120.1046 Elevatör  0,000171

10.160.1026 Mazot  ( 0,15x0,57 x 25 ) kg 2,1375  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü
karşılığı) (0,03x0,57 x 25)

kg 0,4275  

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 1,440  

10.100.1062 Düz işçi Saat 2,000  

NOT: 1 m³ beton için 0,25 Saat

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1053
 

10.120.1053 Makinadan ( 0,000346A )  0,000346

10.160.1026 Mazot (Akaryakıt,makina yağı,üstübü kg 2,052  

 karşılığı 0,24x15x0,57)  

10.100.1056 Makinist  yardımcısı Saat 1,000  

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

 Bölüm 
Toplamı

 Bölüm 
Toplamı

Elevatör'ün  1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Analizin adı :

Analizin adı :

(15 ps gücünde motopomp) fiyatı = A

(Takriben 25 HP gücünde 18,24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde) fiyatı = A

15 ps.lik motopomp'un  1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1054
 

 

10.120.1054 Motopomp adet 1,000  

10.120.1092 40 m³ sabit su tankı adet 1,000  

  04.286   2 1/2" galvenizli boru m 500  

Kuyu, depo ve tesisat yapımı karşılığı % 25 x
A

0,250  

 Komple tesisten ( 0,000346B) 0,000346

10.160.1026 Mazot (Akaryakıt,makina yağı,üstübü

karşılığı 0,24x20x0,57)  kg 2,736  

İşletme:

10.100.1054 Makinist Saat 2,400  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1068
 

(7-9 ton, 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben

50-60 DHP) fiyatı = A

10.120.1068 Makinadan ( 0,000171A )  0,000171

10.160.1026 Mazot  ( 0,15 x (35+65) x0,57) kg 8,550  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)(0,03 x (35+65)x0,57)

kg 1,710  

İşletme:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Titreşimli silindir'in 1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :

20 ps.lik motopomp ve su tesisatı'nın  1 Saatlik ücreti
Saat

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No
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 Poz No Ölçü
Birimi

55.103.1126
 

10.120.1126 Makinadan ( 1 x A ) adet 1,000  

 Sabit tesisler ( 0,25 x A )  0,250  

B

Makinadan toplam (0,000346B) 0,000346 B

10.160.1026 Mazot (0,15 x 120x 0,57 ) kg 10,260  

10.160.1026
Mazot (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)(0,03 x 120x0,57)

kg 2,052  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 1,440  

10.100.1054 Makinist Saat 2,880  

10.100.1059 Yağcı Saat 2,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 4,000  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1001
  

 

10.120.1001
10.120.1001 1 yd³ lük ekskavatör'ün yarı
fiyatı

 0,000230

10.160.1026 Mazot (0,15 x 110x 0,57 ) kg 9,405  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
) ( 0,03 x 110x 0,57 )

kg 1,881  

İşletme:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

Otomatik beton santralinin 1 Saatlik ücreti
Saat

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :

Mobil kren'in 1 Saatlik ücreti

(1000 litre kapasiteli 50 m³/Saat komple) fiyatı = A
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.2001
 

 

Makinadan (1 x A) adet 1,000  

 Sabit tesisler ( 0,25 x A )  0,250  

B

Makinadan toplam (0,000346B) 0,000346 B

10.160.1026 Mazot kg 62,415  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)

kg 12,483  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1060 Formen Saat 2,880  

10.100.1055 Operatör makinist Saat 5,040  

10.100.1059 Yağcı Saat 5,000  

10.100.1062 Düz işçi Saat 5,000  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.2002
  

 

Makinadan 0,000219

10.160.1026 Mazot kg 5,985  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)

kg 1,197  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 2,880  

10.100.1059 Yağcı Saat 4,000  

10.100.1060 Formen Saat 1,440  

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

Soğutma ünitesi 1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :

Kayar kalıbın 1 Saatlik ücreti
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1220
 

 

10.120.1220 Makinadan 0,000137

10.160.1026 Mazot (0,15x240x0,57) kg 20,520  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
0,03x240x0,57)

kg 4,104  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,440  

10.100.1059 Yağcı Saat 1,000  

10.100.1060 Formen Saat 0,480  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.2003
 

 

Makinadan 0,000124

10.160.1026 Mazot kg 28,500  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)

kg 10,021  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 4,700  

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 3,800  

10.100.1059 Yağcı Saat 3,000  

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

 Bölüm 
Toplamı

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı

Duvar kazı makinası'nin 1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :

60 ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti
Saat
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 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.2004
 

 

Makinadan 0,000124

10.160.1026 Mazot kg 11,400  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
)

kg 4,007  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1055 Operatör makinist Saat 1,000  

10.100.1057 Operatör yardımcısı Saat 1,000  

 Poz No: Ölçü
Birimi

55.103.1217
 

 

10.120.1217 Makinadan 0,000171

10.160.1026 Mazot (0,15x120x0,57) kg 10,260  

10.160.1026
Mazot ( Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı
0,03x120x0,57 )

kg 2,052  

İşletme ve kalite kontrol karşılığı:

10.100.1051 Şoför Saat 1,000  

1 Saatlik ücreti:

1 Saatlik ücreti:

 Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Transmikser'in 1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı  Tutarı
 Bölüm 
Toplamı

Analizin adı :

Analizin adı :

Bentonit ayrıştırma ünitesi'nin 1 Saatlik ücreti
Saat

 Poz No Cinsi Ölçü Birimi  Miktarı Birim Fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1000 Km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1,5
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 6
10.100.1063 Erbab İşçi Saat 6
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 6
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,2
56.100.1302 Sayısal nivonun çalışma bedeli Saat 6
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat 0,4

10.130.6021
Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-
1,TS 32 EN 459-2)

kg 25

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) m³ 0,02

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1010 Km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 2
10.100.1063 Erbab İşçi Saat 2
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 2
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,2
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat 1

10.130.6021
Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-
1,TS 32 EN 459-2)

kg 25

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) m³ 0,02

Analizin Adı:

TARİF: Daha önce tesis edilen nivelman röperlerine bağlı olarak kamulaştırma kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki 
kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayiat, 
alet edevat, araç - gereç,  kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve heSaatplamalara ait diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ:  Kamulaştırma kotunun km Cinsinden miktarıdır. 
NOT: ARAZİ EĞİMİNE GÖRE ARTIRMA
ARAZİ EĞİMİ               KATSaatYI
%10- %20                      1.2*
%20-%30                       1.8*
%30-%40                       2.7*
%40 'dan fazla                3.5*

K A M U L A Ş T I R M A  İ Ş L E R İ

Analizin Adı:

Kamulaştırma Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi

TARİF: GPS ile kamulaştırma kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap 
kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayiat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, 
çizim ve heSaatplamalara ait diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ:  Kamulaştırma kotunun km Cinsinden miktarıdır. 
NOT: 

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli

GPS ile Kamulaştırma Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1020 Km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1,5
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 6
10.100.1063 Erbab İşçi Saat 6
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 6
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,2
56.100.1302 Sayısal nivonun çalışma bedeli Saat 6
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat 0,4

10.130.6021
Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-
1,TS 32 EN 459-2)

kg 25

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) m³ 0,02

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1030 km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 2
10.100.1063 Erbab İşçi Saat 2
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 2
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,2
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat 1

10.130.6021
Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-
1,TS 32 EN 459-2)

kg 25

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) m³ 0,02

Analizin Adı:

İrtifak Hakkı Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi

TARİF: Daha önce tesis edilen nivelman röperlerine bağlı olarak irtifak hakkı kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki 
kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayiat, 
alet edevat, araç - gereç,  kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve heSaatplamalara ait diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ:  İrtifak hakkı kotunun km Cinsinden miktarıdır. 
NOT: ARAZİ EĞİMİNE GÖRE ARTIRMA
ARAZİ EĞİMİ               KATSaatYI
%10- %20                      1.2*
%20-%30                       1.8*
%30-%40                       2.7*
%40 'dan fazla                3.5*

Analizin Adı:

GPS ile İrtifak Hakkı Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi

TARİF: GPS ile irtifak hakkı kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap 
kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için lüzumlu her türlü, malzeme ve zayiat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, 
çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ:  İrtifak hakkı kotunun km Cinsinden miktarıdır. 

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1040 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,2
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,001
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,2

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1050 km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 1,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,1
10.100.1046 Sıcak Demirci Usta Yardımcısı Saat 2
10.100.1019 Soğuk Demirci Ustası Saat 1
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 1,5

* Ölçü ve Çizelgelere Kayıt Edilmesi
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 1,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,1
10.100.1046 Sıcak Demirci Usta Yardımcısı Saat 2
56.100.1303 Total station aletinin çalışma bedeli Saat 1,5
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 1,5
10.100.1023 Boyacı Ustası (Şenör karşılığı karşılığı) Saat 1,5

* Kontrol, Tersimat ve Karşılaştırma
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,5
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,1
56.100.1004 Harita ResSaatmı Saat 1,5
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,01

* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi

Analizin Adı:

Tapu Uygulama ve Zilyetlik Tutanaklarının Düzenlenmesi 

TARİF: Kamulaştırılacak taşınmaz malların varsa tapularının araziye uygunluğunun saptanması, gerekirse ölçü yapılması veya zilyetlerin ve
hisse miktarlarının tespiti için bilirkişiler ve diğer görevlilerin mahallinde getirilip götürülmesi, tutanakların kontrol edilip düzenlenmesi,
tutanakların idareye verilmek üzere dosyalanması ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile
yüklenici karı ve genel masraflardır.
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Poz 56.200.1100 ile bilirkişi ücretleri.
ÖLÇÜ: Tapu uygulama veya zilyetlik tutanağı düzenlenen parsellerin adet olarak miktarıdır.

Analizin Adı:

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli

Güzergah Ekseni Ölçüsü ve HeSaatbı

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 parsel bedeli

TARİF: Kanal ve yol güzergahlarında veya inşa edilmiş kanal ve yollarda some veya köşe noktalarının tespiti, açılmış kanallarda fiili Saatpma
açısı ile bisektrist uzaklıklarından yararlanarak kesin kurp elemanlarının bulunması mevcut yer kontrol noktalarından bulunan some
noktalarının alımı, ayrıca oto kontrol amacıyla aliymanlarda 50 ile 200 m ara ile nokta alımı, köşe noktalarının alımı hesabı tersimi ile eksenin,
kurp elemanlarının ve ara noktaların aplikasyonunun yapılarak ahşap kazık, boru, boya vb. olarak zemine işaretlenmesi için her türlü
mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Poz 56.125.3101 (Detay Noktası Ölçü, Koordine Hesabı ve Tersimi)
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km Cinsinden miktarıdır.

467



Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1060 km

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 2
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 2
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,1
10.100.1063 Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı) Saat 4
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 2

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 2
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 4
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,1
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat 0,5
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 1,5

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,3
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 0,3

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 1

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat 1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 1
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) Saat 0,1

* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi

TARİF: Sulama veya drenaj kanalının güzergah ekseni doğrudan tespit edilebiliyorsa, eksenin ölçülmesi, some noktalarının belirlenmesi,
güzergah ekseninin tespiti doğrudan belirlenemiyorsa sulama ve drenaj kanalının şev kenarlarını başlangıçta aliymanda her 200-400 m’ de,
kurplarda her 20-50 m’ de ve kesit değişim km.lerinde, kanal birleşim yerlerinde, Saatnat yapılarında ve kanal sonunda karşılıklı ölçmek
suretiyle güzergah ekseninin tespiti bilgisayar ortamına aktarılarak mevcut kanalın kurp değerleri alınarak kurp değerleri zeminle uygun değilse
yeni değerlerin hesaplanmasıı, güzergah ekseninin kadastro paftasına aktarılarak kamulaştırma genişliklerinin işlenmesi, pafta zemin
uyuşmazlığı varsa yapılan haritada bu uyuşmazlık belirtilerek bilgisayar ortamında halihazır haritanın hazırlanması, eski kamulaştırma haritası
(planı) ile aradaki farklılıkların (yüzölçümlerinin) hesaplanmasıı, her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye,
çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Nirengi ve Poligon işleri başlığındaki pozlar ile Poz 56.200.1160 (Haritaların
Sayısallaştırılması)
ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km Cinsinden miktarıdır.

* Halihazır,Kamulaştırma, Kadastro Haritalarının Ekranda Çakıştırılması 

* Ölçü ve Çizelgelere Kayıt Edilmesi

* Ölçülerin bilgisayara Aktarılması

* Bütünleme ve Çizim Bilgilerinin Karşılaştırılması (kesin çizim)

Analizin Adı:

Kamulaştırma Haritalarnın Zemin Uygunluğunun Kontrolu Sınır Tespiti ve Halihazır Harita Tanzimi

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1070 Adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,5
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat. 0,1666
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat. 0,1666

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1080 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,1
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,005

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1090 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,05
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,05
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,01

Analizin Adı:

Koordinat Dönüşümü Ölçü ve HeSaatbı

TARİF: Koordinat dönüşümü yapılacak YKN'nın aranması, gerekli ölçmelerin kontrollü olarak yapılması, çizelgelere kaydedilmesi, koordinat
hesaplanmasıı, bunlara bağlı olarak dönüşüm katsayısının hesabı ve teknik şartnamelerce belirtilen yeterli Sayıda noktanın ülke koordinat veya
istenen koordinat sisteminde koordinatların hesaplanmasıı, abrislerin (nirengi noktasına ait formun) düzenlenmesi, kesin değerin ortalama
hatasının bulunması ile gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici
karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ:  Koordinat dönüşümü için dönüşüm katSaatyısı hesaplanacak YKN'nın adet olarak miktarıdır.

Analizin Adı:

TARİF: Kadastro gören yerlerde kamulaştırma haritasının tescili maksadıyla her köy ve pafta için gruplar halinde tescil bildirimi
düzenlenmesine ait gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel
masraflardır.
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 parsel bedeli

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 adet bedeli

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 parsel bedeli

Alan HeSaatbı

TARİF: Kamulaştırma sahasına tamamı veya bir kısmı giren parsellerin kamulaştırılacak alanları ile artan kısımlarının DSİ Kamulaştırma
Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesine göre bilgisayar ortamında hesaplanmasıı, çizelgelerekaydedilmesi ile gerekli her türlü
mühendislik hizmeti, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırılacak taşınmaz malların parsel olarak adedidir.

Analizin Adı:

Pafta Bazında Toplu Tescil Bildirimi Düzenlenmesi
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1100 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,05
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat. 0,1
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,005

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1110 hektar

Poz No.: Cinsi
Ölçü Birimi

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,02
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,01

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,03
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,03
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,03

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,03
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,03

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,04
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,02
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,03
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) Saat. 0,01

Analizin Adı:

Parsellerin Tapu Kayıtlarının Çıkarılması

% .... yüklenici karı ve genel giderler
1 hektar bedeli

Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaları Üretimi
(Ülke Pafta Bölümleme Sisteminde)

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 parsel bedeli

Toplam

TARİF: Kadastro görmeyen baraj ve gölet rezervuar alanlarında kamulaştırılacak parsellerin, kamulaştırma sınırlarının vb. tüm bilgilerin DSİ
Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesinde istenen esaslar dahilinde kamulaştırma haritasına işlenmesi, ülke pafta
bölümleme sisteminde kamulaştırma haritalarının tanzimi işleri ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve
diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun veya irtifak hakkı kotunu kesen parselleri de içerecek şekilde kadastro parsellerinin alan toplamının hektar
Cinsinden miktarıdır. 

* Ölçülerin bilgisayara Aktarılması

* Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)

*Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)

* Kesin Çizim

TARİF: Kamulaştırma sahasındaki taşınmaz malların tapulu olanlarının, kütükten kayıtlarının, hissedarlarının, hisselerinin çıkarılması ve ayrı
ayrı dosyalanması ile gerekli her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel
masraflardır.
ÖLÇÜ: Tapu kayıtları, hissedarları ve hisseleri çıkarılan parsellerin adet olarak miktarıdır.

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1120 km

Poz No.: Cinsi
Ölçü Birimi

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
* Ölçülerin bilgisayara Aktarılması

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,5

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 1,5
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 1,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 1,5

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 1,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 1,5

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 1,5
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 1,5
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 1,5
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) Saat. 0,5

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1130 Adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,1

TARİF: .Güzergah elemanlarının, kamulaştırma sınırlarının vb. tüm bilgilerin DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik
Şartnamesinde istenen esaslar dahilinde kamulaştırma haritasına işlenmesi, kamulaştırma haritalarının bilgisayar ortamında tanzimi işleri ile
gerekli her türlü işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma haritalarının km. Cinsinden miktarıdır.

* Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)

*Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)

* Kesin Çizim

Analizin Adı:

Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaların Üretimi (Şeritvari)

Analizin Adı:

Adres Araştırması ve Tespiti

TARİF: Taşınmaz maliklerinden ölü varsa haricen mirasçıların adı, soyadı, adresi onlardan da ölü varSaat yine mirasçılarının adı, soyadı,
yurtiçi veya yurtdışı adresi, nüfuSaat kayıtlı olduğu yer, hane, cilt no, varsa telefon numarasının tespiti bu bilgilerin her parsel için tanzim edilen
tapu kaydı formlarına yazılması, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Adres araştırması yapılacak taşınmaz maliklerinin adet olarak miktarıdır.

1 adet bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Toplam
% .... yüklenici karı ve genel giderler

1 km bedeli
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1140 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,1
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,1
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) ad 0,01

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1150 hektar

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,01
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,01

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,02
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,02
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,02

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,02
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,02

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,04
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,04
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,02
56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) Saat. 0,02

Ölçü Krokisi Tanzimi

TARİF: Kadastro gören veya görmeyen yerlerde parsellerin mülkiyet sınırlarını oluşturan köşe noktalarını, numaralarını ve kamulaştırma sınırı
veya güzergahına ait eksen kesişme noktası gibi noktaları da gösteren bilgisayar ortamında uygun ölçekte ve nokta numaraları okunaklı ölçü
krokisinin tanzimi, çoğaltılması için gerekli her türlü mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer
giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.

Analizin Adı:

Bilgisayar Destekli Sayısal Kamulaştırma Haritaların Üretimi (Norm Pafta Standartında)

Analizin Adı:

1 hektar bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 parsel bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

TARİF: Kadastro gören baraj ve gölet rezervuar alanlarında ifraz görmüş parseller ile göl alanında kalan tüm kadastro parsellerinin
Sayısallaştırılarak ve parsel alan kontrollerinin yapılarak köy bazında ve norm pafta standardında (A0, A1, A2 vb.) DSİ Kamulaştırma Harita
ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi esasları dahilinde malik tablosunun da planda yer alacağı şekilde bilgisayar ortamında tanzimi,
çoğaltılması için gerekli her türlü mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı
ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun veya irtifak hakkı kotunu kesen parselleri de içerecek şekilde kadastro parsellerinin alan toplamının hektar
Cinsinden miktarıdır.

* Depolanan Bilgilerin İşlenmesi (koordinat birleştirme)

* Ölçülerin bilgisayara Aktarılması

*Çizim Bilgilerinin Kayıt Ortamına Aktarılması (çizim, revizyon)

* Kesin Çizim
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1160 Adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,003
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,003

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1170 Pafta

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,1
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 2
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli ad 2

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1180 Adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat. 0,004
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,004
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat. 0,004
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli ad 0,004

Analizin Adı:
Kadastrosu Klasik Yöntemle Yapılmış Yerlerde Ölçü Değerlerinin Sayısallaştırılması ve Krokilerinin 
Hazırlaması

TARİF: Kadastrosu klasik yöntemle yapılmış yerlerde arazide prizmatik veya kutupsalnyöntemle alınmış parsel kırık noktalarına ait ölçü
değerlerinin ve belgelerinin kadastrodan alınması, bilgisayar ortamına aktarılması, parsellerin birleştirilmesi, alanlarının karşılaştırılması,
koordinatlarının hesaplanmasıı için gerekli her türlü çalışma, mühendislik hizmetleri, işçilik, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve
diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan noktanın adet Cinsinden miktarıdır.

TARİF: Kamulaştırma haritaları yapımı veya kamulaştırma sınırının tespiti için kadastro veya kamulaştırma vb. haritalarının istenilen ölçeğe
dönüştürülecek şekilde Sayısallaştırılarak, arazide alınan ve bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her
türlü alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan noktanın adet Cinsinden miktarıdır.
NOT: Ödemeye eSaats Sayısallaştırılan nokta adedi Saatyısı; parseli oluşturabilmek için gerekli asgari nokta adedi Saatyısıdır. Bu Saatyı her
parsel için İdarece tespit edilir.

Analizin Adı:

Haritaların Sayısallaştırılması

TARİF: Kamulaştırma haritaları yapımı veya kamulaştırma sınırının tespiti için kadastro veya kamulaştırma vb. haritalarının istenilen ölçeğe
dönüştürülecek şekilde Sayısallaştırılarak, arazide alınan ve bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her
türlü alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Sayısallaştırılan pafta miktarıdır.

1 adet bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 pafta bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 adet bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Analizin Adı:

Haritaların Sayısallaştırılması
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1190 Nokta

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,06
10.100.1063 Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı) Saat 0,06
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat. 0,06
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat. 0,012

56.110.3104
GPS ile Pilye Tesisli C3 Nir.Nok.Ölçü Hes. ve 
Tersimi (kotlu)

Saat. 0,0014

56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,002
10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) Saat. 0,0005
10.100.1009 Marangoz Ustası ad 0,003

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1200 Nokta

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,1
10.100.1063 Erbab İşçi (Şenör karşılığı karşılığı) Saat 0,125
56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat. 0,125
56.100.1304 GPS setinin çalışma bedeli Saat. 0,012
56.110.3104 GPS ile Pilye Tesisli C3 Nir.Nok.Ölçü Hes. ve Tersi Saat. 0,0014
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,025
10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) Saat. 0,0005
10.100.1009 Marangoz Ustası ad 0,003

Poz No.: Ölçü Birimi

56.200.1210 Parsel

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
Bölüm 

Toplamı
56.100.1002 Harita Teknikeri Saat. 0,15
56.100.1305 Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli Saat. 0,1

Analizin Adı:

TARİF: Kadastro gören yerlerde kamulaştırma haritasının tescili makSaatdıyla her parsel için tescil bildirimi düzenlenmesine ait gerekli her
türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Parsellerin adet olarak miktarıdır.

TARİF: Gayrimeskun Sahada kamulaştırma sınırlarına konulacak ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerin teknik şartnamelerde
belirtilen esaslar dahilinde hazırlanması, aplikasyonu, çakılması, gömülmesi veya boyanması, gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet
edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma sınırlarının arazide ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerle işaretlenmesi nokta fiyatıdır.

Analizin Adı:

Parsel Bazında Tescil Bildirimi Düzenlemesi

Meskun Sahada Kamulaştırma Sınırının Parsel Kenarlarını Kestiği Yerlerin Arazide Basit İşaretlerle 
İşaretlenmesi

TARİF: Meskun Sahada kamulaştırma sınırlarına konulacak ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerin teknik şartnamelerde belirtilen
esaslar dahilinde hazırlanması, aplikasyonu, çakılması, gömülmesi veya boyanması, gerekli her türlü mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat,
araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma sınırlarının arazide ahşap kazık, boru, boya ve benzeri basit işaretlerle işaretlenmesi nokta fiyatıdır.

Analizin Adı:
Gayrimeskun Sahada Kamulaştırma Sınırının Parsel Kenarlarını Kestiği Yerlerin Arazide Basit 
İşaretlerle İşaretlenmesi

1 parsel bedeli
%  ….. yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 nokta bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 nokta bedeli
% .... yüklenici karı ve genel giderler

Toplam
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Poz No: Ölçü Birimi

56.300.4501 adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

56.200.1170 Haritaların Sayısallaştırılması pafta 0,020

56.200.1100 Parsellerin Tapu Kayıtlarının Çıkarılması parsel 0,90

56.200.1080 Alan Hesabı parsel 1

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,10

TOPLULAŞTIRMA İŞLERİ

Analizin Adı:

Arazi toplulaştırmasına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, tapu kayıtlarının 
bilgisayara girilmesi, tapuya şerh verilmesi, alan kontrolü ve  çizimi, kadastro kontrolünün 
yapılması, kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının CAD/CBS ortamında eşleştirilmesi

Ara Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (%....)

Toplam

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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Poz No: Ölçü Birimi

56.300.4501 adet

Analizin Adı:

Arazi toplulaştırmasına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, tapu kayıtlarının 
bilgisayara girilmesi, tapuya şerh verilmesi, alan kontrolü ve  çizimi, kadastro kontrolünün 
yapılması, kadastro parselleri ile tapu kayıtlarının CAD/CBS ortamında eşleştirilmesi

TARİF: 1a) Tapu Kayıtlarının Çıkarılması, Tapuya Şerh Verme, Bilgisayar Ortamaına Aktarılması 
Arazi Toplulaştırmasına giren kadastro parsellerinin Toplulaştırma Teknik şartname ekinde yer alan, AT-1 ve AT-2 formlarına uygun olarak,
Tapu Sicil Müdürlüğünden listelerin oluşturulması ve bilgisayar ortamına aktarılması, Tapu sicil defterlerine eğer şerh konulmamış ise “Bu
parselde 5403 ve 5578 sayılı yasalar uyarınca Arazi Toplulaştırma Projesi uygulanmaktadır.” Şerhi konulması‘nı içermektedir.
Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar:
Arazi Toplulaştırma sahasındaki, tapu kütük kayıtları, hissedarların hisselerinin çıkarılması, Pafta adı, ada ve parsel numarası, tapu alanı,
malikin adı soyadı, baba adı, cinsi, mevki, gibi bilgilerin alınması, (Kütük sahife numarası dahil), parsele ait toplam hisselerin (1,00 tam)
olduğunun kontrolü, İrtifak hakkı, ve diğer ayni hakların 31/b şerhi var ise alınması, projenin tesciline kadar Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarında
oluşacak değişikliklerin temini, Tapu Sicil Müdürlüğünde var ise sayısal ortamda temini, sayısal ortamda bulunmuyor ise, fotokopilerinin
alınması, listelerin teknik personel tarafından tapuya şerh verme ile yukarıda belirtilmeyen diğer işlerin yapılması için lüzumlu her türlü
çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler  ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
1b) Proje Sahasındaki Paftaların Tarayıcı (Scanner) ile Taranarak Bilgisayar Ortamına Aktarılması 
İdarece istenilen haritalara altlık hazırlamak amacıyla, idarenin onayı alınarak kadastral paftaların tarayıcı (scanner) ile taranıp BÖHHBÜY
uygun dönüşümün yapılarak bilgisayar ortamına aktarılması, CD’lere kaydedilmesidir.
Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar:
Paftaların uygun çözünürlükte renkli veya siyah-beyaz olarak taranması, varsa ülke nirengi ağında pafta düzeyinde (en az 4 sabit nokta ile)
dönüştürülmesi, bilgisayar ortamına aktarılması. CD’lere kayıt edilmesi için gerekli her mühendislik hizmeti, işçilik, alet edevat, zayiat,
program gideri, CD bedeli, ve diğer giderler ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
1c) Proje Sahasındaki Parsellerin Sayısallaştırılması:  
Arazi toplulaştırma haritaları üretimi veya toplulaştırmaya giren kadastro parsellerinin ve blok oluşturmada kullanılacak diğer haritaların
sayısallaştırılması.
Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar:
Arazi toplulaştırma haritaları yapımı ve projeye dahil kadastro haritalarının istenilen ölçeğe dönüştürülecek şekilde sayısallaştırılarak, arazide
alınan veya bilgisayar ortamında bulunan detay ölçülerinin üzerine geçirilmesi için gerekli her türlü alet edevat, araç gereç, program, kırtasiye,
çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici  karı ve genel masraflardır.
1d) Grafik Olarak Üretilmiş Olan Kadastro Paftalarının Proje Sahasındaki Parsellerin Sayısallaştırılması: 
Arazi toplulaştırma projesinin kadastro paftaları grafik olarak üretildiği durumlarda, bu haritaların memleket koordinat sistemine dayalı
bilgisayara ortamında sayısallaştırılması
Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar:
DSİ Kamulaştırma harita ve harita bilgileri üretimi teknik şartnamesinin 150. maddesine göre yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Yukarıda
belirtilmeyen diğer işlerin yapılması için lüzumlu her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler ile yüklenici
karı ve genel masraflardır.
1e) Kadastro Parsellerinin Alan Kontrolü ve Otomasyonla Çizilmesi:
Arazi toplulaştırma projesine dahil olan kadastro parsellerine ait, Kadastro Müdürlüğünden alınacak haritanın sayısallaştırma sonucu ile Tapu
Sicil Müdürlüğünden alınan kütük fotokopilerinin karsılaştırılarak alan kontrolü ve otomasyonla çizimi. tecvizi aşan parsellere ilişkin 3402
Sayılı Kadastro Kanununun  41. Madde düzeltmesi için gerekli dosyanın hazırlanıp, Kadastro Müdürlüğüne iletilmesi, ve sonuçlandırılması.
Bu İş Kalemine Dahil Olan Masraflar:
Proje sahasına giren her kadastro parselinin bilgisayar ortamında hesaplanması, çizelgelere kaydedilmesi ile yukarıda belirtilmeyen diğer işlerin
yapılması için lüzumlu her türlü çalışma, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye, çoğaltma ve diğer giderler  ile yüklenici karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Bir adetinin fiyatı 
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4502 ha

Poz No.: Cinsi
Ölçü Birimi

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,020

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,020

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,020

19.100.1002
Ekskavatör beko'nun (125 hp-3/4-1 5/8 yd3) 1 
saatlik ücreti

Saat 0,01

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,04

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,08

10.100.1063 Erbab İşçi Saat 0,08

10.100.1062 Düz İşçi Saat 0,16

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,1255

D-Toprak Analizleri

56.300.4502_2 Toprak Verimlilik Analizi Saat 0,02857

56.300.4502_3
Standart Toprak Fizik Analizi  (4 Analiz) 
(Bünye,Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, 
Hacim Ağırlığı)

Saat 0,02857

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,033

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,02

56.100.1104 Polyester (70 x 90 cm -120 mikron) Saat 0,01

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Adet 0,006

B- Profil Çukurunun kazılması

Toplam

C-Arazide Numune Alım İşleri (Profil, Çukur ve Numuneli sondajlar için)

Toplam

Toplam

E- Derecelendirme Haritası ve Raporun hazırlanması Onaylanamsı, Askı ve İlan, CBS Ortamına aktarılması 
,Haritaların Çoğaltılması

Toplam

Ara Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% …. )

Toplam

Toplam

Analizin Adı:

Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı ve İlanı ve CBS Ortamına 
Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması

A-Arazi Toplulaştırma projesinde işletmelere ait parsellerin bilinen parsel endekslerinin bilgisayara girilmesi ifraza 
parsellerin projeye giren ve girmeyen miktarları ile kamulaştırma miktarlarının bilgisayara girilmesi parsel değer 
sayısının hesabı 
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4502 ha

TARİF: Kadastro paftaları sayısallaştırılarak köy sınırlarının netleştirilip proje sınırları oluşturulduktan sonra toprak etüt çalışmalarının
yapılması
1) Yerleşim yerleri, dereler vb. yerlerin toprak etütleri yapılmayacaktır.
2) Arazinin topografik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek aralıklarla alınacak toprak numunelerinden ;
* Profil grubu
*pH *Total Tuz *KDK (Katyon Değişim Kapasitesi) *Çözülebilir Katyonlar (Ca, Mg, K, Na, N ve P) *Kireç *Organik Madde *Tane dağılımı
(Kum, Silt, Kil) *Tekstür *Strüktür *Bor *Erozyon Durumu
*Taşlık, Kayalılık ve Çakıllılık Durumu *Halihazır Arazi Kullanım Şekli *Tesirli Toprak Derinliği *% Eğim *Toprak Rengi *Üst Toprağın
Bünyesi ve Geçirgenliği *Alt Toprak Bünyesi ve Geçirgenliği
*Drenaj *Sel Basması gibi faktörler dikkate alınarak detaylı toprak etütleri yapılarak rapor haline getirilmesi *Toprak Puanı Hesabı yapılarak
*Arazi Kullanım Planı Raporu hazırlanması ve idareye teslim edilmesi
*İdarenin yapılan bu çalışmaları kontrolünden sonra Toprak İndeksi Profil İzah Cetveli, Storie İndeks ve AKK Sınıf Paftlarının oluşturulması
*Askı ve ilanı yapılması
*Çalışmaların CBS ortamına aktarılması ve Haritaların çoğaltılması.
Yapılan bu çalışmaların dijital ortamda da idareye teslim edilmesi 
-Sözleşme ekindeki teknik şartnameler, "Toprak Sınıflaması Teknik Talimatı" ve "Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Teknik Talimatında"
belirtilen hususlara uygun olarak çalışmalar yapılması işini ifade eder.
ÖLÇÜ: Proje bazında hektar olarak miktarıdır.
                                                                          

Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı ve İlanı ve CBS Ortamına 
Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması

Analizin Adı:
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4503 blok adeti

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,80

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,40

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,6263

Analizin Adı:

Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var 
ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)

* Güzergah Ekseninin Aranması ve Röper Krokilerine Göre Somelerin Tesis Edilmesi

  Ara Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% ….)

Toplam

TARİF:  Önceden Sulama ve Drenaj Planlaması Yapılmış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması” Teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına 
uygun olarak, proje sahasına ait, drenaj, sulama sistemi planlaması ile yol planlaması önceden yapılmış ise, planın zeminde değişiklik yapılması 
gereken bloklarda halihazır harita ve diğer blok planlama kriterleri de dikkate alınarak, blok planlamasının bilgisayar ortamından hazırlanıp, 
istenen ölçekte idareye teslimini içermektedir.
ÖLÇÜ: Blok adetinin fiyatı
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4504 kişi/adet

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,70

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,70

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,5478

Toplam

TARİF: Arazi Toplulaştırma Projelerinde arazi etüt ve mülakatların yapılması; Proje sahasında arazisi bulunan, her bir malikin kadastro
parsellerini, derecelerini, sabit tesislerini, zeminde inceleyerek, toplulaştırma sonrası yeni blok düzeninde, arazilerinin hangi bloklarda
toplulaştırmak isteyeceğinin tercihini yaptığı imza altına alınan, muhtarlık tarafından mühürlenen belgenin hazırlanması işini ifade eder.
Mülakatlar Teknik Şartnamede belirtilen “Mülakat ve Dağıtım Kriterlerine” göre yapılacaktır. Arazi maliklerin en az %50’sinden fazlası ile
mülakat yapılması gerekmektedir. Verasete iştirak olması durumunda, tüm iştirakçiler 1 adet şahıs gibi ödeme yapılır. Açık hisse olması
halinde; bir şahsın payına düşen arazi miktarı 20 dekardan küçük ise; ifraz olmayacağından, hissedarlar tek işletme gibi düşünülerek ödeme
yapılır her bir hissedar için ödeme yapılmaz.
İsim ve soyisimde tek kelime hatası olup, mülakatda aynı kişi olduğu belirlenen kişilerde farklı işletme numarası olarak ödeme yapılamaz.           
ÖLÇÜ: Bir adetinin fiyatı

Yüklenici karı ve genel giderler  dahil (% ….)

Analizin Adı:

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüd ve İşletme Mülakatlarının Yapılması

 Ara Toplam
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4505 ha

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     (Program Bilgili) Saat 0,800

56.100.1002 Harita Teknikeri(Program Bilgili) Saat 0,400

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,100

56.100.1003 Harita Teknisyeni Adet 0,226

Analizin Adı:

Mülakatların Değerlendirilip Parselasyon Planın Yapılması

Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% ….)

Toplam

TARİF: Malik bazında mülakatlar değerlendirilerek, Parselasyon planlarının yapım aşamalarının ve yeni parselasyon planlarının vatandaşlarca
nasıl inceleneceğinin köyde düzenlenecek toplantı ile vatandaşlara anlatılması. Toplantı için gerekli olan materyallerin hazırlanması (sunu, film,
animasyon vb.). Yapılan eğitimin ve mülakatın kamera ile kayıt altına alınması ve arşivlenmesi. Yapılan eğitim ve toplantılarda katılımcılarının
imzalarının alınarak tutanağa bağlanması.
İçinde sabit tesis bulunan parsellerin belirlenmesi,
Kamu ortak kullanım payının belirlenerek, işletmelere ait ner 1. derece arazi varlıklarının belirlenmesi,
Talepler , işletme büyüklükleri , sabit tesis durumu, eski mülkiyet haritası vb. dikkate alınarak, işletmelerin yerleşeceği blokların belirlenmesi.
Sulama durumu ve yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, parsellerin blokları içerisine yerleştirilmesi
Projelerde parsel planlaması idarece gerekli görülmesi halinde yeniden düzenlenmesi.
İlan edilmesinin sağlanması,
İtirazların değerlendirilmesi işlerini ifade eder.

ÖLÇÜ: Proje sahasının hektar olarak miktarıdır
NOT: İhtiyaç olması halinde ilgili mevzuatındaki miktar kadar planlamanın yeniden yapılması. (idarenin talebi üzerine defaten yapılan işlemler
için ayrıca bedel ödenmez). 
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4506
yeni parsel 

adeti

Poz No.: Cinsi
Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

Bölüm 
Toplamı

56.100.1001 Harita Mühendisi     (Program Bilgili) Saat 0,50

56.100.1002 Harita Teknikeri(Program Bilgili) Saat 0,40

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,10

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,25

10.100.1019 Soğuk Demirci Ustası (Şenör Karşılığı) Saat 0,25

10.100.1063 Erbab İşçi Saat 0,50

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,1566

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) Saat 0,000230

56.100.1304 GPS setinin 1 saatlik çalışma bedeli Saat 0,024

B_Yeni parsellerin araziye aplikesi ve aplike edilen noktaya ahşap kazık gömülmesi.(Mükerrer aplikasyonlar nedeni  ile 
yapılacak çalışmalar dahildir)

Toplam

Ara Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (% …. )

Toplam

TARİF: Yeni mülkiyet listelerinin hazırlanması ve çıktıların alınması, yeni parselleri gösteren parselasyon planlamasının bilgisayarda
çizilmesini ve ahşap kazık çakılarak aplikasyonunun yapılmasını,Projenin itirazlar sonucunda yeniden düzenlenmesi ve listelerin tanziminin
yapılmasını ifade eder.
ÖLÇÜ: 1 Adetinin Fiyatı
NOT:Parselasyon planlarının yeniden çizimi ve listelerin yeniden tanzimi için ek ödeme yapılmaz.  

Toplam

Analizin Adı:

Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda 
Çizimi  ve Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi

A-Planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi. parselasyon planlamasının bilgisayarda çizimi

482



Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4507
yeni parsel 

adeti

Poz No.: Cinsi
Ölçü Birimi

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

A_ Blok köşe noktalarının tesbiti ve beton gömülmesi

10.100.1062 Düz İşçi Saat 0,65

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,06

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,12

10.100.1009 Marangoz Ustası Saat 0,04

10.100.1063 Erbab İşçi Saat 0,48

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,0939

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) Saat 0,0008375

10.420.1006 Çivi Saat 0,003

56.100.1505 Mamul boya (sentetik) Saat 0,02

56.110.1003 400 dozlu elle beton yapılması Saat 0,012

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,012

56.100.1304 GPS setinin 1 saatlik çalışma bedeli Saat 0,02

10.100.1062 Düz İşçi Saat 0,5

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,06

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,01

10.100.1009 Marangoz Ustası Saat 0,04

10.100.1063 Erbab İşçi Saat 0,45

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,0782

10.130.4502 Çam kerestesi (II. sınıf) Saat 0,0027

10.420.1006 Çivi Saat 0,003

56.100.1304 GPS setinin 1 saatlik çalışma bedeli Saat 0,02

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,2

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,3

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,1568

C-Yeni parselasyonda oluşturulan parsellerin arazi üzerinde aplikasyon sonrası yeni sahiplerine teslim edilmesi

Toplam

Toplam

Analizin Adı:

Kesinleşen Arazi Toplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi, 
Blok ve Parsel Köşe Noktalarının Aplikasyonu, Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Hazırlanması, Teknik 
Dosyanın Kadastro Kontrolü ve Tapuda Tescil İşlemleri, Yeni Tapu Senetlerin Düzenlenmesi

Toplam

B_Yeni parsellerin araziye aplikesi ve aplike edilen noktaya beton taş gömülmesi. röleve alımı
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4507
yeni parsel 

adeti

56.100.1001 Harita Mühendisi     Saat 0,90

56.100.1002 Harita Teknikeri Saat 0,80

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,36

E- Tapu kadastro kontrolu tapuya tescil çalışmaları ve tapu senetlerinin düzenlenmesi

56.100.1001 Harita Mühendisi     (Program Bilgili) Saat 0,25

56.100.1002 Harita Teknikeri(Program Bilgili) Saat 0,25

10.100.1062 Düz İşçi Saat 0,22

56.100.1402 Oto (Cip veya pikap) Saat 0,2348

56.100.1305
Sayısal harita çizim ünitesinin 1 saatlik 
çalışma bedeli

Saat 0,012

56.100.1113 Detay ve takeometri krokisi (A3 formunda) Saat 0,04

56.100.1111 Ölçü hesap ve röper klişesi (A4 formunda) Saat 0,04

56.100.1106 Ozalit kopya (70 x 90 cm) Saat 0,04

56.100.1103 Astrolon veya emsali (70 x 100 cm) Saat 0,0045

56.100.1116 CD-DVD Saat 0,0045

TARİF: Blok köşe noktalarının otomasyon ile ahşap kazık çakılarak aplikasyonu, Her bloğun 4 köşesine beton taş gömülmesi (B.Ö.H.Y.Y.'ne
uygun olması gerekir), Röleve alımı değerlendirilmesi, Çizilmesi ve ilgili hesap dosyalarının hazırlanması, Blok köşe noktalarının koordinat
hesabı, blok alanı ve değer sayısının hesabı. Proje sahasında kanal, yüksek gerilim hattı ve benzeri sebeplerle uygulama dışında kalacak
parsellerin her birinin ayırma çaplarının ve beyannamelerinin hazırlanması, Kadastro Müdürlüğüne, büro ve arazi kontrollerinin yaptırılması,(
Kontrol alanı, toplulaştırmaya giren kadastro parsellerinin toplam alanı üzerinden hesaplanır). Tapuya tescil ve tapu senetlerinin
düzenlenmesinin sağlanması, Parsel yer teslim tutanağının hazırlanması, parsel krokisinin tutanağa çizilmesi ve köşe noktalarının yazılarak
parsel sahibine teslim edilmesi, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 parsel adedinin teslim fiyatını ifade eder.
ÖLÇÜ: 1 Parsel adetinin fiyatı

Toplam

Analizin Adı:

Kesinleşen Arazi Toplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi, 
Blok ve Parsel Köşe Noktalarının Aplikasyonu, Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Hazırlanması, Teknik 
Dosyanın Kadastro Kontrolü ve Tapuda Tescil İşlemleri, Yeni Tapu Senetlerin Düzenlenmesi

D_Arazi Toplulaştırma sınırındaki ifrazı yapılan parsellerin ayırma çapları ve beyannamelerin hazırlanması

Toplam

F- A.T.projelerinde etüt.planlama.uygulama ve tescil aşamalarında kullanılacak kırtasiye malzemesi

Toplam

Ara Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (%.....)
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Poz No.: Ölçü Birimi

56.300.4508 metre

Poz No.: Cinsi Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bölüm Toplamı

19.100.1017 Traktör buldozer'in (100 dhp) 1 saatlik ücreti Saat 0,00135

19.100.1013 Greyder (190-209 hp) 1 saatlik ücreti Saat 0,00075

TARİF:  Gerekli iş makineleri iş başında hazır bulundurularak tarla sınırlarındaki anların kaldırılarak tarlalara serilmesi. Toplulaştırma öncesi 
tarla sınırlarının  iş makineleriyle kaldırılarak tarla yüzeyi ile aynı kota getirilmesi işini ifade eder.
ÖLÇÜ: bir metre fiyatı
NOT: Kazı hacmi ne olursa olsun düzeltilen tarla sınırı uzunluğunun 1 metresinin fiyatıdır. 

Analizin Adı:

Eski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması)

Toplam

Yüklenici karı ve genel giderler dahil (%....)

Toplam
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1. Bu birim fiyatlar,  yayınlandığı tarihten sonraki işler için geçerli olmak üzere yürürlüğe

girer.

2. DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Birim

Fiyatları, ilan yapılarak ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyet hesaplamalarında

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlardaki usul ve esaslar ile piyasa

fiyatları da göz önüne bulundurularak  ödemeye esas yeni birim fiyatların tespit

edilmesinde ve Daire Başkanlığı tarafından bedeli karşılığı yapılacak işlerde

kullanılacaktır.

3. Bu genel hükümler, birim fiyatların kullanıldığı her iş için şartname ve sözleşme eki

olarak geçerlidir.

4. DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Merkez

ve Bölge Müdürlüğü Teşkilatlarınca yürütülecek hizmetler için bu listede belirtilen

birim fiyatlar OLUR’ da açıklandığı gibi uygulanır. Bu fiyatlara müteahhitlik karı,

KDV (Katma Değer vergisi) ve damga vergisi dahil değildir.

5. Birim fiyat cetvellerinde belirtilen işlerden veya malzemelerden birinin veya

birkaçının, İdare tarafından temin edilmesi, yapılması veya yaptırılmasından

vazgeçilmesi durumunda, birim fiyatlar üzerinden hesaplanan tutarları yükleniciye

ödenecek toplam fiyattan çıkartılır.

6. Bu tarifler dahilinde hazırlanan birim fiyatlara, işin özel sözleşmesinde ayrıca bir kayıt

bulunmadıkça temel sondaj, enjeksiyon ve su sondaj kuyu inşa işlerinde kullanılan her

türlü makine, ekipman, teçhiz, enerji, çimento, çakıl, kum, kil, bentonit, barit, kimyevi

katkı maddeleri vb malzemelerin temini, nakli ve işçilik giderleri  dahil değildir.

7. Temel sondaj ve enjeksiyon işlerinde sondaj mahalline ulaşım için hazırlanacak servis

yolu bedeli bu birim fiyat listesinde yayımlanan “ 56.520.1500_Makine ile zeminde

Sondaj Ulaşım Yolu Yapılması” pozundan ödenir. Sondaj yerinin istimlak edilmesi

veya ulaşım yolu için izin gerektiği durumlarda (sondaj yapılacak mahalde sondajdan

etkilenecek herhangi bir tesis, taşınmaz, gayrımenkul, kıymetli varlık, ekili tarım

ürünü, herhangi bir insan faaliyeti vb bulunması durumu) ilgili yasal yükümlülükler

ve istimlak ücretinin ödenmesi İdare’ye aittir.

8. Doğal yapı malzemeleri, kaya ve zemin mekaniği, jeofizik etüt çalışmaları ile temel

sondaj ve enjeksiyon çalışmaları ile su sondajı çalışmaları sırasında yapılan tüm

deneylere ait her türlü tutanak ve formun tutulması ile temel sondaj ve enjeksiyon

JEOTEKNİK HİZMETLER VE SU SONDAJI GENEL HÜKÜMLER 

Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

486



sonuç raporlarının hazırlanması birim fiyatlara dahil olup, bu işler için ayrıca bir bedel 

ödenmez. 

9. Her türlü temel sondaj, su sondajı ve enjeksiyon çalışmaları için gereken su, yüklenici

tarafından temin edilir ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmez.

10. Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yumuşak, sert, çok sert ve aşındırıcı

kayada yapılacak tüm karotlu temel sondajlarında ödeme ölçütü aşağıdaki gibi

uygulanacaktır.

Karot % ≥ 81   ise ilgili birim fiyatlar tam olarak ödenecektir, 

80 ≤  Karot % < 61 ise ilgili birim fiyatlar % 25 azaltılarak ödenecektir, 

Karot % ≤ 60 ise ilgili birim fiyatlar % 50 azaltılarak ödenecektir. 

11. İdarece gerekli görülen yerlerde kontrol amaçlı sondajlar ve  su testleri  yaptırılabilir.

Söz konusu sondajlar ve testlerden elde edilen verilerin uyumsuzluk göstermesi

durumunda amaca hizmet etmeyen sondajın ve testlerin bedeli ödenmez.

12. Bu birim fiyatlar ankraj, bulon ve zemin çivisi imalatı amaçlı açılan delikler için

kullanılmaz.

13. Temel sondaj kuyusunun karotsuz açılması ve/veya karotsuz açılan bölümleri, açıldığı

birimin karotsuz enjeksiyon deliği açılması pozundan ödenir.

14. Karotlu temel sondaj kuyu açılması işi; deniz, göl, ırmak vb içerisinde sal, duba, vb

üzerinde gerçekleştirilecek ise sondajlar için su derinliğine (D) bağlı olmak üzere

aşağıda belirtilen oranlarda zamlı olarak ilgili pozlardan ödenir.

0.00 m ≤  D ≤ 1.00 m ilgili pozundaki fiyat aynen uygulanır. 

1.01 m ≤  D ≤ 3.00 m ilgili pozundaki fiyat % 50 artırılarak uygulanır.

D > 3.01 m              ilgili pozundaki fiyat % 100 artırılarak uygulanır. 

15. Bütün temel sondaj ve enjeksiyon çalışmalarında, çalışmaların düşeyden farklı

açılarda yapılması durumunda birim fiyatlar aynen ödenir.

16. Her türlü sondaj, kaya ve zemin mekaniği, jeofizik etüt çalışmaları ile ilgili alet,

ekipman, aparatların uygun koşullar altında nakli, personel yol giderleri, konaklamalar

ve İdare’ce belirlenen diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

17. Birim fiyat tariflerinde kullanılan “alüvyon ve gevşek zemin” “yumuşak kaya” “sert

kaya” ve “çok sert ve aşındırıcı kaya” tanımları aşağıdaki gibidir.
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 Alüvyon ve Gevşek Zemin: Bir bağlayıcı madde ile tamamen veya kısmen 

çimentolaşmamış organik artıklar, su ve hava karışımından oluşan (kil, silt, kum, çakıl, 

blok) gereçler alüvyon olarak,  konsolide olmamış çakıl, kum, silt, kil vb kırıntılı 

çökeller, yamaç molozu ile kayaların tamamen ayrışmış kesimleri ise gevşek zemin 

olarak tanımlanmaktadır.  

Yumuşak Kaya: Anhidrit, jips, tebeşir, killi kireçtaşı, marn,  kiltaşı, silttaşı, grafit şist, 

sleyt, gevşek konglomera, filiş,  tüfler, volkanik tüfler ile magmatik ve metamorfik 

kayaçların ayrışma zonları. 

Sert Kaya: Kireçtaşı, dolomit, şeyl, kumtaşı, konglomera, kalkşist, kloritli şist, 

mikaşist, fillit, serpantin, ofiyolit, arduvaz, aglomera, andezit, bazalt, riyolit, trakit, 

dasit. 

Çok Sert ve Aşındırıcı Kaya: Kristalize kireçtaşı, kuvarslı şist, gnays, metakumtaşı, 

pegmatit, gabro, diyorit, granodiyorit, piroksenit, peridotit, siyenit, monzonit, sileks, 

granit, kuvarsit, amfibolit, volkan camı ve diğer derinlik kayaçları. 
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.505.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1136
Delme kapasiteli (300-350) m kadar rotatip 
temel sondaj makinaları (Ekipmanıyla 
birlikte)

Ad 0,000171

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 4,500

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,900

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.505.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1061
Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton 
kapasiteli)

Ad 0,000171

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 10,260

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 2,052

İŞÇİLİK

10.100.1051 Şoför Sa 1,440

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.510.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1062 Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte Ad 0,000347

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 2,565

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,513

Pistonlu Çamur Pompası

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Kamyon (120 Hp Gücünde, 7 Ton Kapasiteli)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı

Analizin Adı :

Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

JEOTEKNİK HİZMETLER VE SU SONDAJI YARDIMCI POZLAR 
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.510.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1028
Enjeksiyon makinesi
(Yaklaşık 75 HP lik, 250 cfm kapasiteli, 
enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)

Ad 0,000195

MALZEME

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 30,000

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.510.1010 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1109
Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber 
(Sirkulasyon çamuru için)

Ad 0,000171

MALZEME

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 55,000

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.510.1015 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1143 Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) Ad 0,000151
MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 0,850

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,170

Analizin Adı :

5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı

Mikser

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme 
tankı birlikte)
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.510.1020 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1206 Kaynak makinesi (Takriben 300 amper) Ad 0,000137

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 1,270

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,254

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1167 Pressiometre aleti Ad 0,000400

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.520.1000 Dilatometre Cihazı ve Ekipmanları Ad 0,004000

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1010 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.520.1005 İnklinometre Aleti ve Ekipmanı Ad 0,000230
Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

İnklinometre Aleti ve Ekipmanı

Pressiometre Aleti

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Dilatometre Cihazı ve Ekipmanları

Analizin Adı :

Kaynak Makinesi (Takriben 300 amper)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1015 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.520.1010 Hidrolik Kriko ve Ekipmanı Ad 0,004000

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1020 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.520.1015 Yerinde Kesme Aleti ve Ekipmanı Ad 0,004000

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.525.1025 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim 

Fiyatı (TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.520.1030 Kaya Presiyometre (Dilatometre) Cihazı Ad 0,000400

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1172 Jeofizik rezistivite aleti Ad 0,000307
Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Kaya Presiyometre (Dilatometre) Cihazı

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Jeofizik Rezistivite Aleti

Analizin Adı :

Yerinde Kesme Aleti ve Ekipmanı

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Analizin Adı :

Hidrolik Kriko ve Ekipmanı

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1173 Jeofizik log Aleti Ad 0,000460

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1010 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1174 Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti Ad 0,000307

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1015 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.530.1000
Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve 
Ekipmanı

Ad 0,000307

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1020 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.530.1005 Titreşim Ölçer Cihazı Ad 0,000460

Titreşim Ölçer Cihazı

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı 

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Analizin Adı :

Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti 

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Jeofizik Log Aleti

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1025 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.530.1010 Microtremör Cihazı Ad 0,000460

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1030 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.530.1015 Jeofizik Yazılımı Ad 0,001820

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.535.1035 Yıl

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

51.530.1020

Sismik Tehlike Analizi Gereksinimleri ( 
Deprem kataloğu, GIS, bilgisayar programı 
vb malzeme karşılığı (0.5 x mühendislik 
hizmetleri)

Ad 0,001760

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.540.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

101201132
Delme kapasiteli (400-500) m rotari tip su 
sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte)

Ad 0,000068

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 30,280

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 6,035

Analizin Adı :

Su Sondaj Makinesi (400-500 m. Delme Kapasiteli)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Sismik Tehlike Analizi Gereksinimleri ( Deprem kataloğu, GIS, bilgisayar programı vb 
malzeme karşılığı (0.5 x mühendislik hizmetleri)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Jeofizik Yazılımı 

Analizin Adı :

Microtremör Cihazı
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.540.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1175 Vinç (Kamyona monte edilmiş) Ad 0,000083
MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 3,070

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,614

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.540.1010 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1047 Ø :0-10 lt/sn (10 dahil) Ad 0,000138
10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 2,130

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,426

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.540.1015 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1048 Ø :10-20 lt/sn (20 dahil) Ad 0,000138
MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 4,270

Poz No
Ölçü 

Birimi

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1049 Ø :20-40 lt/sn (40 dahil) Ad 0,000138
MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 8,530

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 1,706

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Ø :10-20 l/s'lik (20 dahil) Düşey Milli Derin Kuyu Pompası

Vinç (Kamyone monte edilmiş)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Ø :0-10 l/s'lik (10 dahil) Düşey Milli Derin Kuyu Pompası

Analizin Adı :
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.540.1025 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1050 Ø :40-80 lt/sn (80 dahil) Ad 0,000138
MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 16,210

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 3,242

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.560.1000 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim 

Fiyatı (TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
CİHAZLAR

51.555.1000
İzleyici Boya Ölçüm Cihazı (El Tipi 
Fluorometre) 

Ad 0,002501

Poz No
Ölçü 

Birimi

51.560.1005 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

25.160.2101
Tek Pompalı Düşey Milli Frekans 
Kovektörlü Hidrofor (Debi=0-5m3/h)  
Basınç mSS 20-40

Ad 0,000138

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 2,130

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 0,426

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

İzleyici Boya Ölçüm Cihazı (El Tipi Fluorometre) 

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :

Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Kovektörlü Hidrofor (Debi=0-5m3/h)  Basınç mSS 20-40

Analizin Adı :

Ø :40-80 l/s'lik (80 dahil) Düşey Milli Derin Kuyu Pompası

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)

Analizin Adı :
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Poz No
Ölçü 

Birimi

51.560.1010 Sa

Poz No Cinsi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı  

(TL)
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı 

(TL)
MAKİNELER

10.120.1057
Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm 
çapında)

Ad 0,000138

MALZEME

10.160.1026 Mazot (Motorin) Kg 16,210

10.160.1026
Mazot (Motorin) (Makine Yağı, Üstübü vs. 
Karşılığı)

Kg 3,242

Analizin Adı :

Motopomp (60PS gücünde, takriben 200mm çapında)

Pozun Birim Fiyatı (TL / Saat)
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51.657.1010 Mühendis Sa 120,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 40,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 50,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

Poz No: Analizin Adı
Ölçü 

Birimi   

56.510.1000 Baraj, Gölet ve Regülatör Jeoteknik Etüdü (Ön İnceleme) ve Rapor Yazımı Km2

Bölüm 
Toplamı

Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik 
harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt (arazi ve büro çalışması) ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. 

(TL/birim alan) ( 0-10 km2) 

0-10 km2 'ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km2 için  bu fiyat birim fiyatın % 5’ i 
kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50’sini geçmeyecektir.

Poz No: CİNSİ
Ölçü 

Birimi
Miktarı

Birim 
Fiyatı

Tutarı 
(TL)

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet (0-10 km2'ye kadar) Fiyatı

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir. 
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51.657.1010 Mühendis Sa 240,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 80,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 150,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

51.657.1010 Mühendis Sa 240,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 80,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 100,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik 
harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) (0-10 km2) 

0-10 km2 'ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km2 için  bu fiyat birim fiyatın % 5’ i 
kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50’sini geçmeyecektir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir. 

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.510.1005 Baraj, Gölet ve Regülatör Jeoteknik Etüdü  (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor 
Yazımı Km2

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik 
harita ve kesitlerinin hazırlanılması  ile rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim uzunluk) (0-10 km 
arası) 

0-10 km' ye kadar olan uzunluğu kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 10 km için  bu fiyat birim fiyatın % 5’ 
i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50’sini geçmeyecektir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir. 

56.510.1010 Sulama, İçmesuyu ve Atıksu Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) 
ve Rapor Yazımı Km

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

Birim (0-10 km arası) Fiyatı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet (0-10 km2'ye kadar) Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 120,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 40,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 100,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Birim (0-5 km arası) Fiyatı

Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik 
harita ve kesitlerinin hazırlanılması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim uzunluk) ( 0-5 km 
arası)
0-5 km' ye kadar olan uzunluğu kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 5 km için  bu fiyat birim fiyatın % 10’ i 
kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50’sini geçmeyecektir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir. 

56.510.1015 Tünel Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı Km

Poz No: CİNSİ

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 28,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 24,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 24,0000

51.500.1000
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 
ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan 
veya pafta başına;) (İlk Beş Saha İçin)

Ad 1,0000

51.500.1005

Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 
ölçekli paftaya ait bilgi dökümü için alan 
veya pafta başına;) (İlave Her Fazla Saha 
İçin)

Ad 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

DOĞALYAPI MALZEME ETÜT

Toplam

Etüt Fiyatı

Proje için çalışılan geçirimsiz malzeme alanı etüdü,  birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile 
ödeme yapılır.

56.515.1000 Geçirimsiz Malzeme Alanı Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 
katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte geçirimsiz doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet). 

Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet 
olarak kabul edilir. 

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 24,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 20,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 20,0000

51.500.1000
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlk Beş Saha İçin)

Ad 1,0000

51.500.1005
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)

Ad 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Etüt Fiyatı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 
katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte yarı geçirimli doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet).

Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet 
olarak kabul edilir. 
Proje için çalışılan yarı geçirimli malzeme alanı etüdü,  birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim 
fiyat ile ödeme yapılır.

56.515.1005 Yarı Geçirimli Malzeme Alanı Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 20,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 18,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 18,0000

51.500.1000
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlk Beş Saha İçin)

Ad 1,0000

51.500.1005
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)

Ad 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Etüt Fiyatı

56.515.1010  Geçirimli Malzeme Alanı Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 
katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte geçirimli doğal yapı malzemesi bulunması işidir (TL/Adet). 

Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet 
olarak kabul edilir. 
Proje için çalışılan geçirimli malzeme alanı etüdü,  birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile 
ödeme yapılır.

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 16,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 16,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 16,0000

51.500.1000
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlk Beş Saha İçin)

Ad 1,0000

51.500.1005
Mapeg (Koordinatlı alan veya 1/25.000 ölçekli 
paftaya ait bilgi dökümü için alan veya pafta 
başına;) (İlave Her Fazla Saha İçin)

Ad 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Etüt Fiyatı

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ihtiyacın en az 1.5 
katını karşılayacak miktarda ve uygun nitelikte kaya malzemesi bulunması işidir (TL/Adet). 

Proje için gerekli olan malzemenin 1,5 katının temin edileceği malzeme ocağı ve/veya ocakları etüdü adet 
olarak kabul edilir. 
Proje için çalışılan kaya malzeme alanı etüdü,  birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır.

56.515.1015 Kaya Malzeme Alanı Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 1,0000

19.100.1001 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Sa 0,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Araştırma veya Gözlem Çukuru Açma Fiyatı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, her türlü zeminde 
(taneli zemin, yapay dolgu vb), araştırma programı kapsamında belirlenen yerlerde veya İdarenin istediği yerde, 
maksada uygun olarak belirlenen kazı boyutlarında araştırma çukuru açılması işidir (TL/Adet).

0-5 m arasında açılacak araştırma çukurlarının her biri adet olarak kabul edilir.

Proje için herbir açılan araştırma çukuru adedi olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim 
fiyat ile ödeme yapılır.

56.515.1020 Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması ( 0.00 - 5.00 m. arasında) Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 0,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 0,5000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Numune Fiyatı

56.515.1025 Malzeme Çukurundan veya Kayadan Blok Numune Alınması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak değişik zemin 
karakterindeki malzemelerden yapılacak laboratuvar deneyi için yeterli olacak şekilde, teknik şartnamede 
belirtilen veya İdarenin istediği miktarda örselenmiş (veya gerektiğinde örselenmemiş) numune alımı işidir 
(TL/Adet).
Alınan numunelerin her biri adet olarak kabul edilir.
Her türlü zeminde açılan araştırma çukuru adet fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat 
ile ödeme yapılır

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 48,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 12,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, baraj, gölet, 
hidroelektrik santral (HES), regülatör, pompa istasyonu, arıtma tesisi, atıksu, kanal, tünel, cebri boru, yükleme 
havuzu, isale hattı, su deposu, köprü, bina vb mühendislik yapılarının inşaasında kullanılabilecek her cins doğal 
yapı malzemelerinin etüdü ve elde edilen verilerin değerlendirilerek malzeme paftalarının düzenlenmesi ve 
doğal yapı malzemeleri raporu hazırlanması işidir. Raporlar projenin ön inceleme, planlama, kesin proje ve 
uygulama aşamalarında her aşamanın gerektirdiği ayrıntıda hazırlanır (TL/Adet).

Onaylı doğal yapı malzemeleri rapor adedidir.

Proje için onaylı doğal yapı malzemeleri raporu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif 
birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.515.1030 Doğal Yapı Malzemesi Etüd Raporu Hazırlanması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Rapor Fiyatı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,2500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,2500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Her türlü alüvyon ve gevşek zeminde, minimum 88.9 mm çapında semplerle çakma suretiyle (gerekli hallerde 
susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) veya karotiyerlerle rotari sistem ile temel sondaj kuyusunun 
İdare’nin istediği yerde ve tarzda açılması 
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 
Alüvyon ve gevşek zemin sondajı her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim 
fiyat ile ödeme yapılır. Birim fiyat tarifi her eğim ve 0-50 m. derinlik aralığı içindir. 

56.520.1000 (0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminde Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot 
veya Örselenmiş Numunenin Alınması) m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,5000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,5000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1005 (50.01 m. ve üzeri Alüvyon ve Gevşek Zeminde Temel Sondaj Deliğinin Açılması ve Karot 
veya Örselenmiş Numunenin Alınması) m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Her türlü alüvyon ve gevşek zeminde, minimum 88.9 mm çapında semplerle çakma suretiyle (gerekli hallerde 
susuz olarak numune alıcı veya burgu-auger ile) veya karotiyerlerle rotari sistem ile temel sondaj kuyusunun 
İdare’nin istediği yerde ve tarzda açılması 

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

Alüvyon ve gevşek zemin sondajı her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim 
fiyat ile ödeme yapılır. Birim fiyat tarifi her eğim ve 50.01 m. ve üzeri derinlik içindir. 
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,1500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

56.520.1010 0.0-50 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve 
Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en 
az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği 
alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,0000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en 
az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği 
alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1015 50.01-100 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve 
Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,2500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,6500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,4000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,2500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1020 100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve 
Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en 
az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği 
alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,3000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,7000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,4000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,3000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1025 200.01 m. ve Üzeri Yumuşak Kaya Birimde Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve 
Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en 
az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneği 
alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 
47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot 
örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1030 0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,6000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,6000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1035 50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 
47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot 
örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1040 100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel 
Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 
47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot 
örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 
47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot 
örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1045 200.01 m. ve Üzeri Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,9000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,9000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1050 0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta 
Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, 
karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 
80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,5500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,5500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,1500

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,5500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1055 50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü 
Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, 
karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 
80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

519



51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 4,2000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,2000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0050

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 4,2000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, 
karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 
80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

100.01-200 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1060 100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü 
Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 4,8500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,8500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 4,8500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1065 200.01 m. ve Üzeri Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta 
Temel Sondaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kaya formasyonda, 
karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 
80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

200,01 m. ve üzerinde Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

10.100.1063 Erbab işçi Sa 1,0000

10.100.1077 Sondör Sa 1,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

BASINÇSIZ VE BASINÇLI SU DENEYLERİNİN YAPILMASI

Toplam

1 adet permeabilite tecrübesi yapılması

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1200 0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminde 0.5-2 m de Bir Basınçsız Su Deneyinin 
Yapılması (Açılmış Deliklerde) Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Sızma deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır.

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak alüvyon zeminlerin “K” (geçirimlilik 
katsayısı) cinsinden geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, genel olarak, sondaj makinelerine ilaveten 
debiölçer, pompa ve muhafaza borusundan oluşan deney teçhizatı kullanılarak yapılan deney işidir.
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin 
talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 0,8000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,5000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,6600

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,8000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj 
kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya 
İdare’nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10’ar dakikalık 
müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin 
talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.

Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan 
basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır. Not 1 : 0-50 m. derinlikleri (50 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan deneylerde 
birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 25 artırılır.

56.520.1205 0.0-50 m. Derinliğe Kadar (50 m. dâhil) Her Türlü Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde 
Basınçlı Su Deneyinin Yapılması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 0,8800

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,5500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7260

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,8800

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli

56.520.1210 50.01-100.00 m. Derinliğe Kadar (100 m. dâhil) Her Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde 
Basınçlı Su DeneyininYapılması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj 
kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya 
İdare’nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10’ar dakikalık 
müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin 
talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.
Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan 
basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır. Not 1 : 50.01-100 m. derinlikleri (100 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan 
deneylerde birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 30 
artırılır
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,0000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,6000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7920

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1215 100.01-200.00 m. Derinliğe Kadar (200 m. dâhil) Her Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde 
Basınçlı Su Tecrübesinin Yapılması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

1 adet basınçlı su tecrübesi deneyi bedeli

Teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak geçirimliliğini tespit etmek maksadıyla, temel sondaj 
kuyularında, enjeksiyon kontrol kuyularında çift lastik veya tek lastik kullanılarak, teknik şartname veya 
İdare’nin talimatında verilen değişik derinliklerde değişik basınçlar uygulanarak, her kademede 10’ar dakikalık 
müddetlerle basınçlı su deneyi yapılması işidir (TL/adet).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı temel sondaj talimatı ile Araştırma Programı’nda veya İdare’nin 
talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.
Bu birim fiyat tarifi çift lastik kullanılarak yapılan basınçlı su deneyi içindir. Temel sondaj kuyularında yapılan 
basınçlı su deneyi her adet fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır. Not 1 : 100.01-200 m. derinlikleri (200 m. dahil) arasında ve her açıda açılmış kuyularda yapılan 
deneylerde birim fiyat aynen ödenir. Not 2 : Basınçlı su deneyi yukarıdan aşağıya yapılırsa birim fiyatı % 35 
artırılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 0,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,5000

10.200.2861 Pirinçten mamül borular Kg 1,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

ALÜVYON VE GEVŞEK ZEMİNDEN ÖRSELENMEMİŞ NUMUNE ALINMASI

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, ince taneli alüvyon zeminlerde, en az 3 ½ ‘’ 
çapında ince cidarlı tüpler kullanılarak hidrolik baskı yoluyla veya gelişmiş numune alıcılar ile örselenmemiş 
numune alınması işidir (TL/adet).

İdare’nin talimatında belirtilen seviyelerde alınan her bir örselenmemiş tüp numunesi bir adet olarak kabul 
edilir.
Her bir örselenmemiş tüp numunesi, adedi olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat 
ile ödeme yapılır.

56.520.1300 0.0-50 m. Arasında Alüvyon ve Gevşek Zeminden Örselenmemiş Numune Alınması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

1 adet bozulmamış numune alınması bedeli
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10.130.1029 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y) m³ 0,0360

10.130.1201 Portland çimentosu (Torbalı) 
(TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) Ton 0,0360

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

TEMEL SONDAJ KUYU BAŞI BETONUNUN DÖKÜLMESİ

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 adet Kuyu başı betonunun yapılması

56.520.1400 50x50x50 cm Ebadında Temel Sondaj Kuyu Başı Betonunun Dökülmesi Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak rasat borusu simetri ekseni olacak şekilde, 
(50x50x50) cm ebadında kuyu ağzının kazılması, kazılan yere beton dökülmesi, beton üst seviyesinden en az 
30 cm yüksek olacak şekilde rasat borusunun uzatılması ve rasat borusu ağızlarının kapak veya kör tapa ile 
kapatılması işidir (TL/adet).

Her bir kuyu başı betonu adedidir. 

Her kuyu başı betonu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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10.100.1077 Sondör Sa 1,0000

10.100.1063 Erbab işçi Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

25.300.1405 Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e 
uygun, malzemesi Fe 33-2 m 1,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

RASAT BORUSU İNDİRİLMESİ

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 m. Sondaj Deliğine Rasat Borusu İndirilmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su 
seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 1/2“’lik dikişli galvanizli borunun 
temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).

Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.

Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki 
ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1405 0.00-450 m. Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Galvanizli 
boru) m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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10.100.1077 Sondör Sa 1,0000

10.100.1063 Erbab işçi Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

10.450.3021 Ø 50 mm anma çaplı m 1,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sondaj bitiminde, rasat için yeraltı su 
seviyesinin içinde kalacak kısmı filtreli diğer tarafı kapalı olmak üzere 1 1/2“’lik sert PVC plastik içme suyu 
borunun temini ve her derinlikte kuyuya indirilmesi (TL/m).

Sondaj kuyusuna indirilecek rasat borusunun metresi ölçü olarak kabul edilir.

Kuyuya indirilen rasat borusu temini ve kuyuya indirilmesinin bir metre fiyatıdır. Birim fiyat teklif cetvelindeki 
ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır 

56.520.1410 0.00-450 m. Arasında Sondaj Deliğine Rasat Borusunun İndirilmesi ve Temini (Sert PVC 
plastik su borusu) m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 m. Sondaj Deliğine Rasat Borusu İndirilmesi

529



10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 10,0000

19.100.1012 Motor Greyder'in  1 Saatlik Ücreti (80 HP'den 
yukarı güçte takriben 9 ton) Sa 20,0000

19.100.1001 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Sa 16,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

SONDAJ ULAŞIM YOLU YAPILMASI

Toplam

 Makine ile her cins toprak zeminde 1 km reglaj yapılması

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1500 Makine ile Zeminde Sondaj Ulaşım Yolu Yapılması Km

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve 
bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde %  0 – 40 eğim 
grubunda (etüt ve aplikasyon dahil) servis yolu yapılması (TL/km).

Sondaj mahalline ulaşım için yapılmış olan yolun km ve kesirleri cinsinden boyudur. 

Makine ile zeminde sondaj ulaşım yolu yapılması km birim fiyatı üzerinden birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,2800

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,8500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0250

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0500

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,2800

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

KAROTSUZ TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON DELİĞİNİN AÇILMASI

Toplam

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil 
dolgu formasyonlarda, İdare’nin istediği her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune 
alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, Enjeksiyon Talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

0-50 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1600 0.0-50 m. Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda  Karotsuz 
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,9200

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,2800

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,4500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0370

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0750

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,9200

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak alüvyon, gevşek zemin ve sıkıştırılmış kil 
dolgu formasyonlarda, İdare’nin istediği her türlü çap, eğim ve yöntemle (gerekli hallerde susuz olarak numune 
alıcı veya burgu-auger ile) karotsuz temel sondaj ve enjeksiyon kuyusunun açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir. 

50,01 - 100 m. arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1605 50.01-100 m.Arasında Alüvyon, Gevşek Zeminde ve Sıkıştırılmış Kil Dolgularda  Karotsuz 
Temel Sondaj ve Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,0500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,5000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,1500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0030

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

1 metre sondaj bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

56.520.1610 0.0-50 m.Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği yöntem ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, 
perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,3000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,7500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,1500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0030

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

56.520.1615 50.01-100 m.Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,5500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,0000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,1500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0030

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1620 100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 metre sondaj bedeli

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,0000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,2000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0020

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1625 (200.01m ve Üzeri Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,3500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1630 0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin 
Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,0500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1635 50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,0500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,5000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1640 100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,4600

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,5000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.520.1645 200.01 m. ve Üzeri Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, 
enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su 
sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, 
perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

540



51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto 
darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon 
(temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1650  0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 metre sondaj bedeli

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0200

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1655 50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto 
darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon 
(temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,0000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0200

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto 
darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon 
(temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1660 100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 4,6000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,7500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0200

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 4,6000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert ve aşındırıcı kayada, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare’nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto 
darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare’nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon 
(temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1665 200.01 m. Üzerinde Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve 
Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

544



51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,0500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,1500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

KAROTLU TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON DELİĞİNİN AÇILMASI

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1700 0.0-50 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

545



51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,3000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,3500

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1705 50.01-100 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,5500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,6500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,4000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1710 100.01-200 m. Arasında Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 metre sondaj bedeli
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,7000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,4000

10.200.4506 Kuyu muhafaza borusu m 0,0150

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0020

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0010

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1715 200.01 m. ve Üzeri  Yumuşak Kaya Birimde Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Yumuşak kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,3500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif 
birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1720 0.0-50 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin 
Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 1,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Toplam

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif 
birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1725 50.01-100 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin 
Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,4000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1730 100.01-200 m. Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon 
Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif 
birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,5000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,7000

10.120.1242 Vidye kron Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0040

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif 
birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1735 200.01 m. ve Üzeri Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin 
Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

552



51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 2,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 1,9000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir  (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1740 0.0-50 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 metre sondaj bedeli
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,1000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 2,5500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,1500

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,1000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

56.520.1745 50.01-100 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir  (TL/m).

İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 3,7500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,2000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir  (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1750 100.01-200 m. Arasında Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.505.1010 Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri Sa 4,6000

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 3,8500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

10.120.1243 Elmas uçlu sondaj matkabı 
(Kırat % si 23) Ad 0,0050

10.200.4501 Karotiyer (Sondaj) (karot alma) Ad 0,0450

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 4,6000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 metre sondaj bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak çok sert kaya formasyonda, yüzeyde veya 
yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde dönel (rotary) tip 
standart sondaj makineleri ile karotlu her türlü enjeksiyon kuyusu (temel, perde, perde bağlantı, kapak, 
konsolidasyon, dikiş, vb) açılması işidir  (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma 
Programı’nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

Çok sert kayada karotlu enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1755 200.01 m. ve Üzeri Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde 
Enjeksiyon Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

556



51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 1,2500

51.505.1000
Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj 
Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme 
Kapasiteli (300-350) m kadar)

Sa 0,6250

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,2500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

KAROTSUZ KONTAK VE KONSOLİDASYON ENJEKSİYON VE DRENAJ DELİĞİNİN AÇILMASI

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Galeri ve tünel içerisinde 1 metre sondaj bedeli

56.520.1800 Galeri ve Tünel İçerisinde Her Türlü Kayada, Her Türlü Açıda Karotsuz Kontak ve 
Konsolidasyon Enjeksiyon Deliği İle Drenaj Deliğinin Açılması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak her türlü formasyonda, enjeksiyon 
galerilerinde veya tünellerde, her türlü açıda ve çapta, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu 
sondaj makineleri ile İdare’nin istediği yöntem ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon kuyusu (kontak, 
konsolidasyon, vb) ile drenaj kuyularının açılması işidir (TL/m).
İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı’nda belirtilen 
ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

Galeri ve tünel içerisinde her türlü formasyonda karotsuz kontak, konsolidasyon enjeksiyon ve drenaj kuyusu 
her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 1,5000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,2000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

ENJEKSİYON ÇALIŞMALARI

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon 
galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve 
kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m’lik 
kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu yapılması 
(veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.525.1000 0.0-50 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde 
Çimento Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 2,0000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,2000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon 
galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve 
kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m’lik 
kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu yapılması 
(veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.525.1005 50.01-100 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü 
Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 2,5000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,2000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

56.525.1010 100.01-200 m. Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü 
Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon 
galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve 
kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m’lik 
kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu yapılması 
(veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 2,7500

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 0,2000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak yüzeyde veya yamaçta, enjeksiyon 
galerilerinde veya tünellerde, her türlü zeminde, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, zemin özelliğine ve 
kuyu açma sırasına göre uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru 2-5 m’lik 
kademeler halinde, perde, perde bağlantı, kapak ve konsolidasyon (sağlamlaştırma) enjeksiyonu yapılması 
(veya katı madde basma) işlemidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.525.1015 200.01m ve Üzeri Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde 
Çimento Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 1,7500

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak beton kaplama yapılan tünellerde, her türlü 
zeminde, her derinlikte, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak 
şekilde tek kademede kontak (beton arkası dolgu) enjeksiyonu yapılması işlemidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Basılan m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme 
yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir.

56.525.1020 Her Türlü Kontak (Dolgu) Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

51.510.1000 Pistonlu Çamur Pompası Sa 1,0000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 1,5000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

56.525.1025 0.0-50 m. Arasında Her Türlü Alüvyon ve Gevşek Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu 
Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak her türlü taneli (alüvyon, yamaç molozu vb) 
zeminlerde, uygun türlü ve oranda karışımın hazırlanarak enjeksiyon yapılması işidir (TL/m³).

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim 
fiyatı etkilemeyecektir.
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51.510.1025 Enjeksiyon İşleri Personel Giderleri Sa 1,0000

51.510.1005
Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm 
kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı 
birlikte)

Sa 1,0000

51.510.1010 Mikser Sa 1,0000

10.160.1030 Elektrik enerjisi Kwh 100,0000

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m3 çimento enjeksiyonu bedeli

Projesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesinin ilgili 
kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, derz ve çeper enjeksiyonu yapılması (TL/m³).

56.525.1030 Derz, Çeper Enjeksiyonu Yapılması m3

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m3 enjeksiyon karışımıdır.  

Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m3 enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif 
cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim 
fiyatı etkilemeyecektir.
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10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 3,5000

10.100.1077 Sondör Sa 3,5000

51.657.1010 Mühendis Sa 3,5000

51.525.1000 Pressiometre Aleti Sa 1,0000

10.120.1168 Pressiometre probu (Desteği) Ad 0,0040

10.120.1169 Pressiometre probu lastiği Ad 0,1000

10.120.1170 Pressiometre özel hortumu Ad 0,0050

10.120.1171 Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu) Ad 0,0040

10.160.1033  Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulm Ad 0,0500

51.505.1000 Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Mak Sa 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Açık alanda her türlü eğim ve çapta açılmış  kuyularda presiyometre deneyi yapılması, 
değerlendirilmesi ve raporlanması
1 Adet Deney Bedeli

30 metreden (30 m hariç)  daha derinde yapılan deneylerde birim fiyat %30 arttırılır.

56.530.1000 Açık Alanda Her Türlü Çap ve Eğimde Açılmış Kuyularda Presiyometre Deneyi Yapılması, 
Değerlendirilmesi ve Raporlanması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 Adet Deney Bedeli
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10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 6,0000

10.100.1077 Sondör Sa 6,0000

51.657.1010 Mühendis Sa 3,0000

51.525.1000 Pressiometre Aleti Sa 2,0000

10.120.1168 Pressiometre probu (Desteği) Ad 0,0040

10.120.1169 Pressiometre probu lastiği Ad 0,1000

10.120.1170 Pressiometre özel hortumu Ad 0,0050

10.120.1171 Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu) Ad 0,0040

10.160.1033  Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulm Ad 0,0500

51.505.1000 Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Mak Sa 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 2,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Deney Bedeli

56.530.1005 Galeri ve Tünellerde Her Türlü Çap ve Eğimde Açılmış Kuyularda Presiyometre Deneyi 
Yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Galeri ve Tünellerde her türlü çapta ve eğimde açılmış kuyularda presiyometre yapılması, 
değerlendirilmesi ve raporlanması 

1 Adet Deney Bedeli

30 metreden (30 m hariç)  daha derinde yapılan deneylerde birim fiyat %30 arttırılır. 
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51.657.1010 Mühendis Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

51.520.1025 İnklinometre borusu temini, aksesuar ve montaj ekip Ad 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

51.657.1010 Mühendis Sa 0,2000

51.525.1010 İnklinometre Aleti ve Ekipmanı Sa 0,1200

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,1200

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

İnklonometre Boru Tesisi Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

İnklinometre Okuması Fiyatı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.530.1100 Açılmış Kuyuda İnklinometre Borusu, Aksesuarları, Montaj Ekipmanlarının Nakli, Tesisi ve 
Referans Okumanın Alınması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Açılmış kuyuda İnklinometre borusu, aksesuarları, montaj ekipmanı ve tesisi, referans okumanın 
alınması 

1 mt ölçü fiyatıdır.

İnklinometre Ölçümlerinin Okunması, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması

1 mt ölçü fiyatıdır.

İnklinometre techizi yapılmış kuyunun 1 metresinde yapılan 2 adet ölçümü kapsar.

56.530.1105 İnklinometre Ölçümlerinin Okunması, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı
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51.657.1010 Mühendis Sa 14,000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 14,000

10.100.1077 Sondör Sa 14,000

51.525.1005 Kaya Presiyometre (Dilatometre) Cihazı Sa 4,0000

10.120.1169 Pressiometre probu lastiği Ad 0,1000

51.505.1000 Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Mak Sa 4,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 4,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Deney Fiyatı

56.530.1110

Analizin Adı

Jeoteknik Amaçlı Açılmış Sondaj Kuyusunda Kaya Presiyometre (Dilatometre)  

Deneyi yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Ad

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Ölçü 
Birimi   

Açılmış Sondaj Kuyusunda Kaya Presiyometre (Dilatometre)  Deneyi yapılması,Değerlendirilmesi ve 

Raporlanması. Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.

51.657.1010 Mühendis Sa 8,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 3,0000

10.100.1077 Sondör Sa 3,0000

51.525.1005 Dilatometre Cihazı ve Ekipmanları Sa 3,0000

51.520.1020 Transducer Ad 0,0500

51.505.1000 Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Mak Sa 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Deney Fiyatı

56.530.1200

Analizin Adı

Jeoteknik Amaçlı Açılmış Sondaj Kuyusunda Dilatometre  Deneyi yapılması, 
Değerlendirilmesi ve Raporlanması Ad

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Ölçü 
Birimi   

Açılmış Sondaj Kuyusunda Dilatometre  Deneyi yapılması, Değerlendirilmesi ve Raporlanması 

Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir
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51.657.1010 Mühendis Sa 30,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 36,0000

10.100.1077 Sondör Sa 36,0000

51.525.1015 Hidrolik Kriko ve Ekipmanı Sa 36,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 12,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Toplam

56.530.1300 Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Hidrolik Kriko Deneyi Yapılması, 
Değerlendirilmesi ve Raporlanması Ad

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Deney Fiyatı

Deney teçhizatının deney yapılacak yere taşınması ve kurulması, deney yapılacak tünel galeri veya 
cep duvarlarının temizlenerek düzeltilmesi, sağ-sol, tavan-taban duvar yüzeylerinin haritalarının 
alınması, baskı plakalarının alçılanması, yüksek mukavemetli çimento ile tünel, galeri veya cep 
duvarları ve başlık plakalarının arasının çimentolanması, ölçüm cihazlarının montajı, her türlü 
kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak tünel, galeri ve cep 
duvarlarındaki deformasyon miktarının belirtilen yükleme programı dahilinde sürekli olarak 
okunması, kaydedilmesi, grafiğinin çizilmesi, her yükleme evresi için geçerli olan Elastik Modül ve 
Deformasyon Modülü değerlerinin saptanması ve raporlanması .

Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir.

Sağ-sol olarak yapılan ölçümler bir adet, tavan-taban olarak yapılan ölçümler bir adet deneydir.
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51.657.1010 Mühendis Sa 30,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 48,0000

10.100.1077 Sondör Sa 48,0000

51.525.1020 Yerinde Kesme Aleti ve Ekipmanı Sa 48,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 12,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Deney teçhizatının tünel, galeri veya cep içerisine taşınması, deneyin uygulanacağı blokların 
kesilmesi, etrafının temizlenmesi, donatı konulması ve beton kalıp oluşturulması, deney teçhizatının 
deney yapılacak bloklar üzerinde kurulması, alçılanması, çimentolanması, ölçüm cihazlarının 
montajı, her türlü kalibrasyonunun yapılması, uygulanan yüklerin ve buna bağlı olarak bloklardaki 
deformasyon miktarının bir yükleme programı dahilinde sürekli olarak okunması, sonuçların grafik 
çizilerek değerlendirilmesi ve raporlanması

Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir

56.530.1400 Jeoteknik Amaçlı Açılmış olan Galeride veya Tünelde Yerinde Kesme Deneyi Yapılması, 
Değerlendirilmesi ve Raporlanması Ad

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

1 Adet Deney Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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10.100.1077 Sondör Sa 0,5000

10.100.1063 Erbab işçi Sa 0,0040

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 0,5000

51.505.1000 Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Mak Sa 0,5000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Deney Fiyatı

56.530.1500 Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) Yapılması Ad

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Deney teçhizatının araziye nakli, kurulması, hazırlanması, çakma işleminin ardından örnekleyicinin 
açılması ve numunenin tanımının yapılması, torbalara veya kapalı kaplara konularak etiketlenmesi, 
formların tutulması için gerekli her türlü işçilik.
Temel sondaj talimatında İdarece belirtilen yerlerde yapılan her bir deney adedidir
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51.657.1010 Mühendis Sa 4,7500

51.657.1020 Teknisyen Sa 1,7500

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,2000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 7,0000

51.535.1000 Jeofizik Rezistivite Aleti Sa 1,7500

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 1,7500

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

JEOFİZİK ETÜT

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Deney Fiyatı

1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat 
ile ödeme yapılır.

56.535.1000 Sığ Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü  ve Rapor Yazımı  H < 50 m Nokta

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Sığ (H < 50 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı  ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi 
giderler dahil 1 nokta fiyatı

İdare’nin talimatında belirtilen (sığ nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı  H < 50 m) etüt yerindeki 
nokta adedir.
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51.657.1010 Mühendis Sa 6,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 3,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,2000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 12,0000

51.535.1000 Jeofizik Rezistivite Aleti Sa 3,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 3,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Derin (H=50-250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı  ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi 
giderler dahil 1 nokta fiyatı

İdare’nin talimatında belirtilen (derin nokta elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı  H=50-250 m) etüt 
yerindeki nokta adedir.

1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat 
ile ödeme yapılır.

56.535.1005 Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü  ve Rapor Yazımı  H=50-250 m Nokta

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Deney Fiyatı

Toplam
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51.657.1010 Mühendis Sa 7,2500

51.657.1020 Teknisyen Sa 4,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,2000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 16,0000

51.535.1000 Jeofizik Rezistivite Aleti Sa 3,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 3,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1010 Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü  ve Rapor Yazımı  H > 250 m Nokta

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Derin (H > 250 m) elektrik özdirenç etüdü ve rapor yazımı  ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi 
giderler dahil 1 nokta fiyatı

İdare’nin talimatında belirtilen (derin nokta etüdü ve rapor yazımı H > 250 m) etüt yerindeki nokta adedir.

1) Jeofizik rezistivite etüdü her nokta fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat 
ile ödeme yapılır.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 5,7500

51.657.1020 Teknisyen Sa 2,2500

10.100.1011 Lağımcı (Ateşleme ustası) Sa 0,3000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 6,7500

51.535.1010 Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti Sa 2,2500

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 2,2500

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1100  12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Hariç H ≤ 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Serilim Fiyatı

12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç H ≤ 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her 
türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç   H ≤ 30 m) miktarda serimdir. 

1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                                                                            
2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar.                                                    
3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar.         
4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır.                      
5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.
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51.657.1010 Mühendis Sa 6,7500

51.657.1020 Teknisyen Sa 3,2500

10.100.1011 Lağımcı (Ateşleme ustası) Sa 0,3000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 9,7500

51.535.1010 Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti Sa 3,2500

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 3,2500

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç H > 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her 
türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası hariç H > 30 m) miktarda serimdir. 

1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                                                                            
 2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar.                                                    
3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar.         
4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır.                       
5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.

56.535.1105 12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Hariç   H > 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Serilim Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 6,5000

51.657.1020 Teknisyen Sa 3,0000

10.100.1011 Lağımcı (Ateşleme ustası) Sa 0,3000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 9,0000

51.535.1010 Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti Sa 3,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 3,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1110 12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Dahil H ≤ 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H ≤ 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her 
türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil   H ≤ 30 m) miktarda serimdir. 

1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                                                                            
2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar.                                                    
3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar.         
4) Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır.                      
5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Serilim Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 7,5000

51.657.1020 Teknisyen Sa 4,0000

10.100.1011 Lağımcı (Ateşleme ustası) Sa 0,3000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,5000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 12,0000

51.535.1010 Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti Sa 4,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 4,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 1,7500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1115 12 Kanallı, Karşılıklı Atışlı, S Dalgası Dahil H > 30 m Sismik Kırılma (Refraksiyon) Etüdü Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Serilim Fiyatı

12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H > 30 m sismik kırılma (refraksiyon) etüdü ve rapor yazımı ile her 
türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (12 kanallı, karşılıklı atışlı, S dalgası dahil H > 30 m) miktarda serimdir. 

1) Jeofizik sismik refraksiyon etüdü her serim fiyatı olarak tanımlanmıştır. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                                                                            
2) 24 kanallı cihaz ile etüt yapılırsa birim fiyat %20 oranında artar.                                                   
3) REMİ (Refraksiyon – Mikrotremör) ölçüsünün de alınması durumunda birim fiyat %15 artar.          4) 
Sadece MASW ölçüsü alınması durumunda, kırılma etüdü birim fiyat pozu kullanılır.                     
5) Tomografi ölçümlerinde ilave her vuruş için fiyat %10 artar.

578



51.657.1010 Mühendis Sa 8,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 3,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 12,0000

51.535.1015 Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı Sa 3,0000

19.100.1062 5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti Sa 3,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 3,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Çok elektrotlu özdirenç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 m (tek bir 
elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman 
gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 0.00 - 5.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 
42) etüt yerindeki serim adedir. 

1) Çok elektrotlu özdirenç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. 
Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                      
 2) Aynı profilde fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar.                                           
 3) Aynı profilde ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar.                                       
4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar.                           
5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu özdireç birim fiyat pozu kullanılır.
6) Aynı profilde yapılan herbir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir.
7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.

56.535.1200 Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil  Etüdü Elektrot 
Aralığı  0.00 - 5.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42 Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Serilim Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.657.1010 Mühendis Sa 9,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 4,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 1,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 16,0000

51.535.1015 Çoklu Elektrotlu Rezistivite Aleti ve Ekipmanı Sa 4,0000

19.100.1062 5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti Sa 4,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 4,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 2,5000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1205 Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil  Etüdü Elektrot 
Aralığı  5.01 - 10.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42 Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Çok elektrotlu özdirenç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 m (tek bir 
elektrot dizilimi için) elektrot sayısı = 42) etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman 
gibi giderler dahil 1 serim fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen (elektrot aralığı 5.01 - 10.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için) elektrot sayısı 
= 42) etüt yerindeki serim adedir. 

1) Çok elektrotlu özdirenç (rezistivite) ölçü sistemleri ile sondaj-profil ölçümleri her serim fiyatı olarak ödenir. 
Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                      
 2) Aynı profilde fazladan her elektrod dizilimi için birim fiyat %20 artar.                                            
3) Aynı profilde ilave her 21 elektrot sayısı aşımı için birim fiyat %20 artar.                                      
4) Yapay uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %30 artar.                          
5) Doğal Uçlaşma (SP) ölçüsü alınması durumunda, çok elektrotlu özdireç birim fiyat pozu kullanılır.
6) Aynı profilde yapılan herbir 21 elektrotlu rollalong için birim fiyatın %20'si fiyata eklenir.
7) 3 Boyutlu ölçümlerde birim fiyat %50 artar.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Serilim Fiyatı

580



51.657.1010 Mühendis Sa 34,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 14,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 5,0000

51.535.1020 Titreşim Ölçer Cihazı Sa 12,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 14,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 10,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1300 Titreşim Ölçümü Etüdü  Nokta

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Patlatma kaynaklı titreşim ölçümü etüdü ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi 
giderler dahil 1 nokta fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde titreşim ölçüm adedidir.

1) Yerinde yapılan titreşim ölçme işi her adet fiyatı olarak ödenecektir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.                                                                                             
2) Hava Şoku ölçümünün de yapılması durumunda birim fiyat %20 artar.                                         
3) Aynı sismik kaynak ile alınan ilave her bir ölçümde birim fiyat %20 artar.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 2,7000

51.657.1020 Teknisyen Sa 2,0000

10.100.1061 Topoğraf Sa 0,2000

51.535.1025 Microtremör Cihazı Sa 2,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 2,0000

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 0,3500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Mikrotremör ölçümü (3 bileşen; x,y,z hız-ivme ölçümü) ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, 
ekipman gibi giderler dahil 1 nokta fiyatı 

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde titreşim ölçüm adedidir.

1) Yerinde yapılan mikrotremör ölçme işi her adet fiyatı olarak ödenecektir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili 
teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.535.1400 Mikrotremör Ölçümü (3 Bileşen; x,y,z Hız-İvme Ölçümü) Nokta

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı
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51.657.1010 Mühendis Sa 0,0700

51.657.1020 Teknisyen Sa 0,0500

51.535.1005 Jeofizik Log Aleti Sa 0,0200

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0500

51.535.1030 Jeofizik Yazılımı Sa 0,0080

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

51.657.1010 Mühendis Sa 35,0000

51.535.1035 Sismik Tehlike Analizi Gereksinimleri ( Deprem ka Yıl 18,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.535.1500 Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri - Tek Probla 1 Parametre ölçüsü m

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.535.1600 Sismik Tehlike Analizi Rapor Yazımı Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri ve rapor yazımı ile her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman gibi giderler dahil 
1 metre fiyatı 
İdare’nin talimatında belirtilen kuyularda log alınan zonların veya görüntülemenin toplam metre derinliğidir. 
1) Kuyu logu ölçümü her metre fiyatı olarak ödenir. 2)Birim fiyat tek parametre ölçüsü içindir. Tek probla 
birden fazla parametre ölçüsü alınması durumunda ilave her bir parametre için fiyat % 100 artar. 3) P-S 
logging ölçülerinde birim fiyat %100 artar. 4) P-S logging ölçülerinde 0,5 m ölçü aralığı için birim fiyat %
130 artar. 

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Sismik tehlike analizi raporunun hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile 
genel giderler dahil 1 adet fiyatı

Onaylı Sismik Tehlike Analiz raporudur.

1) Rapor bedeli olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Proje Yeri İçin Rapor Yazım Fiyatı
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51.657.1005 Baş Mühendis (Uzman Mühendis) Sa 0,1200

51.657.1010 Mühendis Sa 0,4800

51.657.1020 Teknisyen Sa 0,0800

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0800

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

ETÜT VE DEĞERLENDİRME

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Hidrojeolojik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik 
ve hidrojeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt (arazi ve büro çalışması), CBS ortamı için veri tabanı 
oluşturulması ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim alan) ( 0-1 km2) 

0-1 km2 ‘ye kadar olan alanı kapsamaktadır. 

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir. 

56.540.1000 Hidrojeolojik Etüt Yaptırılması ve Rapor Yazımı (Master ve Planlama Kademesi) Km2

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet Fiyatı (0-1 Km2'ye kadar) 
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51.657.1010 Mühendis Sa 28,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 8,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 8,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

51.657.1020 Teknisyen Sa 1,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.540.1005 Münferit Hidrojeolojik Etüt Yaptırılması ve Rapor Yazımı Km2

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.540.1010 Kuyularda Yeraltısuyu Seviye Ölçümü Alınması Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Hidrojeolojik Etüt Şartnamesine ve İdare’nin talimatına uygun olarak, münferit sahaların 1/25000 ve daha 
büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. 
(TL/birim alan) ( 0-1 km2) 

0-15 km2 ‘ye kadar olan alanı kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 5 km2 için  bu fiyat birim fiyatın % 10’ i 
kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50’sini geçmeyecektir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyata göre ödenir. 

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Etüt Fiyatı

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, kuyudaki yeraltısuyu seviyesini tespit 
etmek maksadıyla, genel olarak, düdüklümetre, elektronik düdüklü metre, avometre ve benzer cihazlar 
kullanılarak yapılan yerinde ölçüm işidir (TL/adet).

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir sondaj kuyu ölçüm adedidir.
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51.657.1020 Teknisyen Sa 0,3300

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,3300

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

51.657.1010 Mühendis Sa 0,2000

51.657.1030 Hidrolog-1 Sa 0,5000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,2500

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.540.1020 Kaynak Debi Ölçümü Saat

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, havza ya da alt havzada bulunan kuyuların 
GPS ile koordinatlarının, derinliklerinin, sahiplerinin, kullanım amacının vd. yerinde tespit etmek işidir 
(TL/adet).

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir kuyu yeri tespit adedidir.

Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

56.540.1015 Sondaj Kuyu Yeri Tespiti Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, kaynağın debisini tespit etmek maksadıyla, 
genel olarak, muline, elektronik debi metreler, savak ve benzer cihazlar kullanılarak yapılan yerinde ölçüm 
işidir (TL/adet).

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan her bir kaynak ölçüm adedidir.

Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. 

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Adet Fiyatı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet (0-1 km2'ye kadar)
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51.657.1010 Mühendis Sa 48,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 16,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 24,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Projelerde, baraj/gölet vb. su depolama yapılarında mansapta gözlenen su kaçaklarının nedenlerinin ve su geçiş 
güzergâhlarının saptanması veya içme suyu amaçlı kullanılan kuyu veya su kaynakların koruma alanlarını 
belirleme çalışmalarında 1’nci derece koruma alanı sınırı tespitinde ihtiyaç olan yeraltısuyu akım hızının 
belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan boya izleme deneyi öncesi arazi etütü ve büro çalışması ile rapor 
hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/Adet)

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deney etüt ve rapor yazımı adedidir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

56.545.1000 Su Yapıları Göl Alanlarında ve Kuyularda Gerçekleştirilecek Boya İzleme Deneyi Etüdü (Ön 
İnceleme) ve Rapor Yazımı Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

KARST ARAŞTIRMA

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet Fiyatı 
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51.657.1010 Mühendis Sa 72,0000

51.657.1020 Teknisyen Sa 32,0000

51.657.1025 Teknik Ressam Sa 16,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelerde, baraj/gölet vb. su depolama yapılarında mansapta gözlenen su kaçaklarının nedenlerinin ve su geçiş 
güzergâhlarının saptanması veya içme suyu amaçlı kullanılan kuyu veya su kaynakların koruma alanlarını 
belirleme çalışmalarında 1’nci derece koruma alanı sınırı tespitinde ihtiyaç olan yeraltısuyu akım hızının 
belirlenmesi için gerçekleştirilen boya izleme deneyi sonrası örnekleme noktalarından derlenen su örneklerinde 
izleyici boya derişimi ölçümü ve nihai raporu hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/Adet)

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deney etüt ve rapor yazımı adedidir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

56.545.1005 Su Yapıları Göl Alanlarında ve Kuyularda Gerçekleştirilmiş Boya İzleme Deneyi Sonrası 
İzleyici Boya Derişim Ölçümü ve Nihai Rapor Yazımı Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Birim Adet Fiyatı 
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51.657.1010 Mühendis Sa 8,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 504,0000

51.560.1005 Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Kovektörlü 
Hidrofor (Debi=0-5m3/h)  Basınç mSS 20-40 Sa 6,0000

51.560.1000 İzleyici Boya Ölçüm Cihazı (El Tipi Fluorometre) Sa 32,0000

51.555.1005 İzleme Deneyinde Kullanılan Boya Ücreti Kg 1,0000

51.555.1010 İzleme Deneyinde Su Örneklemesi İçin Kullanılan 
Şişe Ücreti Ad 500,0000

51.555.1015
İzleme Deneyinde Kullanılan Sal, Salı Çekecek 
Tekne, Varil, Hortum, Baret, Can Yeleği vb. 
Malzeme Ücreti

Takım 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

56.545.1010 Su Yapıları Göl Alanına İzleyici Boya verilerek Gerçekleştirilen Boya İzleme Deneyi Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Projelerde, baraj/gölet vb. gibi su yapılarının mansabında gözlenen su kaçak veya kaçaklarının nedenlerinin ve 
su geçiş güzergâhlarının saptanması için baraj/gölet vb. su yapılarının göl alanı suyuna izleyici boya verilerek 
gerçekleştirilen boya izleme deneyi ve mansapta yer alan su noktalarından su örneklemesi işini kapsamaktadır. 
(TL/Adet)
İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deneyi ve mansapta yer alan su noktalarından su 
örneklemesi deney adedidir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı 

589



51.657.1010 Mühendis Sa 8,0000

10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 489,0000

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 4,0000

51.560.1005 Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Kovektörlü 
Hidrofor (Debi=0-5m3/h)  Basınç mSS 20-40 Sa 6,0000

51.560.1000 İzleyici Boya Ölçüm Cihazı (El Tipi Fluorometre) Sa 32,0000

51.555.1005 İzleme Deneyinde Kullanılan Boya Ücreti Kg 1,0000

51.555.1010 İzleme Deneyinde Su Örneklemesi İçin Kullanılan 
Şişe Ücreti Ad 500,0000

51.555.1020 İzleme Deneyinde Kullanılacak Malzeme Ücreti Ad 1,0000

TARİF:

ÖLÇÜ:

NOT:

Projelerde, içmesuyu amaçlı kullanılan kuyu veya su kaynaklarının koruma alanlarını belirleme çalışmalarında 
1’nci derece korum alanı sınırı tespitinde ihtiyaç olan yeraltısuyu akım hızının belirlenmesi için kuyudaki 
yeraltısuyuna izleyici boya verilerek gerçekleştirilen boya izleme deneyi ve mansapta yer alan su noktalarından 
su örneklemesi işini kapsamaktadır. (TL/Adet)

İdare’nin talimatında belirtilen yerlerde yapılan boya izleme deneyi ve mansapta yer alan su noktalarından su 
örneklemesi deney adedidir.

Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

56.545.1015 Kuyudaki Yeraltısuyuna İzleyici Boya verilerek Gerçekleştirilen Boya İzleme Deneyi Adet

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı
Tutarı 
(TL)

Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Deney Fiyatı 
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,0500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0034

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0692

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0500

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

ALÜVYON VE GEVŞEK ZEMİNDE SU SONDAJ KUYUSU İNŞA ETMEK

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1000 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0381

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,0500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0034

51.540.1040 6 5/8" lik kapalı sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0692

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0500

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1005 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0381

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,0500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0034

51.540.1065 6 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0692

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,0500

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan
 imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1010 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 9 7/8" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

593



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,3020

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,8680

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0046

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1064

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3020

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1015 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0536

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,3020

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,8680

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0046

51.540.1045 8 5/8" Kapali Sondaj Borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1064

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3020

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1020 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 12 1/4" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0536

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,3020

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,8680

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0046

51.540.1070 8 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1064

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,3020

56.550.1025 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,5960

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,0640

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0052

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1596

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5960

Bölüm 
Toplamı

56.550.1030 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

Toplam

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0776

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,5960

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,0640

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0052

51.540.1050 10 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1596

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5960

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).

56.550.1035 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 15 " Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0776

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,5960

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,0640

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0052

51.540.1075 10 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1596

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,5960

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

56.550.1040 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 15 " Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,8760

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2460

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0060

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,2170

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,8760

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1045 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,1019

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,8760

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2460

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0060

51.540.1055 12 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,2170

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,8760

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1050 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,1019

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,8760

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2460

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0060

51.540.1080 12 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,2170

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,8760

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1055 Alüvyon ve Gevşek Zeminde 17 1/2" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

602



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,7200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,4800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0024

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,7200

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamıı

YUMUŞAK KAYADA SU SONDAJ KUYUSU İNŞA ETMEK

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1100 Yumuşak Kayada 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,7200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,4800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0024

51.540.1040 6 5/8" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,7200

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

56.550.1105 Yumuşak Kayada 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

Toplam

Birim 
Fiyatı Tutarı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,7200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,4800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0024

51.540.1065 6 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,7200

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1110 Yumuşak Kayada 9 7/8" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,9000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0030

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,9000

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1115 Yumuşak Kayada 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı Bölüm 
Toplamı

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,9000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0030

51.540.1045 8 5/8" Kapali Sondaj Borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,9000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1120 Yumuşak Kayada 12 1/4" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 0,9000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0030

51.540.1070 8 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 0,9000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1125 Yumuşak Kayada 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,1000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7300

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0037

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,1000

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1130 Yumuşak Kayada 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı Bölüm 
Toplamı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,1000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7300

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0037

51.540.1050 10 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,1000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1135 Yumuşak Kayada 15 " Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,1000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,7300

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0037

51.540.1075 10 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,1000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1140 Yumuşak Kayada 15 " Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

611



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,2900

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,8600

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0043

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,2900

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1145 Yumuşak Kayada 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

612



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,2900

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 0,8600

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0043

51.540.1055 12 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,2900

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1150 Yumuşak Kayada 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

613



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,2900

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 0,8600

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0043

51.540.1080 12 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,2900

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi   

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte 
su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1155 Yumuşak Kayada 17 1/2" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

614



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,9200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0064

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,9200

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1200 Sert Kayada 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

SERT KAYADA SU SONDAJ KUYUSU İNŞA ETMEK

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

615



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,9200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0064

51.540.1040 6 5/8" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,9200

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1205 Sert Kayada 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

616



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 1,9200

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,2800

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0064

51.540.1065 6 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 1,9200

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1210 Sert Kayada 9 7/8" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

617



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,4000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 1,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0080

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,4000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1215 Sert Kayada 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

618



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,4000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0080

51.540.1045 8 5/8" Kapali Sondaj Borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,4000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen 
metre sondaj derinliğidir.

56.550.1220 Sert Kayada 12 1/4" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

619



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,4000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,6000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0080

51.540.1070 8 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,4000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1225 Sert Kayada 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

1 m Sondaj Bedeli

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

620



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,9300

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,9500

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0098

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,9300

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1230 Sert Kayada 15 " Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

621



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,9300

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 1,9500

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0098

51.540.1050 10 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,9300

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1235 Sert Kayada 15 " Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

622



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 2,9300

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 1,9500

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0098

51.540.1075 10 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 2,9300

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1240 Sert Kayada 15 " Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

623



51.550.1000 Personel Giderleri Sa 3,4400

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 2,2900

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0114

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,4400

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1245 Sert Kayada 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

624



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 3,4400

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 2,2900

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0114

51.540.1055 12 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,4400

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1250 Sert Kayada 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

Toplam
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 3,4400

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 2,2900

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0114

51.540.1080 12 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 3,4400

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su 
sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir 
(TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1255 Sert Kayada 17 1/2" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 7,2000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 4,8000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0320

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 7,2000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7\8" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

Miktarı Birim 
Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1300 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir.
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 7,2000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 4,8000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0320

51.540.1040 6 5/8" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 7,2000

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1305 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj 
Kuyusu İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

1 m Sondaj Bedeli

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0272

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 7,2000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 4,8000

10.120.1245 Matkap (9 7/8" sondaj için) Ad 0,0320

51.540.1065 6 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0494

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 7,2000

Poz No: Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1310

Analizin Adı

Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj 

Kuyusu İnşa Etmek
m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 9,0000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 6,0000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0400

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 9,0000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Tutarı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1315 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

1 m Sondaj Bedeli

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 9,0000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 6,0000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0400

51.540.1045 8 5/8" Kapali Sondaj Borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 9,0000

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1320 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 12 1/4" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj 
Kuyusu İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0383

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 9,0000

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 6,0000

10.120.1246 Matkap (12 1/4") Ad 0,0400

51.540.1070 8 5/8" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,0760

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 9,0000

Poz No: Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1/4" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1325

Analizin Adı

Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj 

Kuyusu İnşa Etmek
m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 10,9800

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 7,3200

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0480

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 10,9800

Poz No: Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan 
ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1330

Analizin Adı

Çok Sert  ve Aşındırıcı Kayada 15 " çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 

Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

633



51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,4000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 10,9800

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 7,3200

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0480

51.540.1050 10 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,4000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 10,9800

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1335 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 15 " Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu 
İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0554

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 10,9800

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 7,3200

10.120.1247 Matkap (15 ") Ad 0,0480

51.540.1075 10 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1140

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 10,9800

Poz No: Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15 " çap ve her türlü 
derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının 
inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1340

Analizin Adı

Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 15 " Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj 

Kuyusu İnşa Etmek m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1000 Personel Giderleri Sa 12,7500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme
 Kapasiteli) Sa 8,5000

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0570

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 12,7500

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1345 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa 
Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 12,7500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 8,5000

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0570

51.540.1055 12 3/4" lik kapalı sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 12,7500

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1350 Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 17 1/2" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj 
Kuyusu İnşa Etmek

m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli
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51.550.1010 Sabit Giderler Sa 1,0000

51.545.1000 Agrega (Çakıl) m³ 0,0728

51.550.1000 Personel Giderleri Sa 12,7500

51.540.1000 Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme 
Kapasiteli) Sa 8,5000

10.120.1248 Matkap (17 1/2") Ad 0,0570

51.540.1080 12 3/4" lik filtreli sondaj borusu m 1,0000

51.545.1030 Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması m³ 0,1550

51.550.1005 Şantiye Giderleri Sa 12,7500

Poz No: Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  
esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 17 1/2" çap ve her 
türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj 
kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare’ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan
 ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1355

Analizin Adı

Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 17 1/2" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj 

Kuyusu İnşa Etmek
m

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 m Sondaj Bedeli

638



10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,1200

10.100.1078 Pompa teknisyeni Sa 1,0600

10.100.1054 Makinist Sa 0,1178

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0589

51.540.1010 Ø :0-10 l/s'lik (10 dahil) düşey milli derin
 kuyu  pompasının bir saatlik ücreti Sa 1,0600

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Sa 0,1767

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

POMPA TECRÜBELERİ

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak 
üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  esaslarına göre 10 l/s debiye kadar ve  uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç 
pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare’ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır 
(TL/saat).

ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.

56.550.1400 Q= (0-10) lt/sn için (10 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması Sa

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Saatlik Pompa Tecrübesi
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10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,1200

10.100.1078 Pompa teknisyeni Sa 1,0600

10.100.1054 Makinist Sa 0,1178

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0589

51.540.1015 Ø :10-20 l/s'lik (20 dahil) düşey milli derin 
kuyu pompasının bir saatlik ücreti Sa 1,0600

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Sa 0,1767

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak 
üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  esaslarına göre 20 l/s debiye kadar ve  uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç 
pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare’ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır 
(TL/saat).

ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.

56.550.1405 Q= (10-20) lt/sn için (20 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması Sa

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

1 Saatlik Pompa Tecrübesi

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler
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10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,1200

10.100.1078 Pompa teknisyeni Sa 1,0600

10.100.1054 Makinist Sa 0,1178

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0589

51.540.1020 Ø :20-40 l/s'lik (40 dahil) düşey milli derin 
kuyu pompasının bir saatlik ücreti Sa 1,0600

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Sa 0,1767

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak 
üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  esaslarına göre 40 l/s debiye kadar ve  uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç 
pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare’ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır 
(TL/saat).

ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.

56.550.1410 Q= (20-40) lt/sn için (40 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması Sa

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Saatlik Pompa Tecrübesi

641



10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,1200

10.100.1078 Pompa teknisyeni Sa 1,0600

10.100.1054 Makinist Sa 0,1178

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0589

51.540.1025 Ø :40-80 l/s'lik (80 dahil) düşey milli derin 
kuyu  pompasının bir saatlik ücreti Sa 1,0600

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Sa 0,1767

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, DSİ su verim tecrübesi özel talimatı öncelikli olmak 
üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği  esaslarına göre 80 l/s debiye kadar ve  uygun basma yüksekliğine sahip milli veya dalgıç 
pompalarının temini, işyerinde hazırlanması ve süresi İdare’ce tespit edilecek süre içerisinde su verim tecrübesinin yapılmasıdır 
(TL/saat).

ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan su verim tecrübesinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir.

56.550.1415 Q= (40-80) lt/sn için (80 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması Sa

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Saatlik Pompa Tecrübesi
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10.100.1062 Düz işçi (İnşaat işçisi) Sa 2,0000

51.545.1035 Çimento Harcı Yapımı m³ 1,0000

10.130.1029 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y) m³ 1,0000

10.100.1051 Şoför Sa 0,0420

10.100.1063 Erbab işçi Sa 1,0000

19.100.1025 Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) Sa 1,0000

51.540.1005 Vinç (Kamyone monte edilmiş) Sa 0,0830

19.100.1045 Arazöz Pick-Up'ın  1 Saatlik Ücreti Sa 0,0420

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak daimi teçhiz borusu simetri ekseni olacak şekilde, 
(2x2x0.5) m ebadında kuyu ağzının kazılması, kalıplarının çakılması, kazılan yere beton dökülmesi, çakıl ikmal borusu 
yerleştirilmesi, daimi teçhiz boru ağızlarına kapak kaynatılması ve çakıl ikmal boru ağızlarının kör tapa ile kapatılması işidir 
(TL/adet).

ÖLÇÜ: Her bir kuyu başı betonu adedidir.

Poz No: Analizin Adı Ölçü 
Birimi  

56.550.1450 2X2X0,5 Ebadında Su Sondaj Kuyu Başı Betonunun Yapılması Ad.

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı

Bölüm 
Toplamı

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak kuyu inşasının tamamlanmasının ardından kuyunun 
uygun şekilde kapalı ve açık yöntemlerle  enaz 350 PSI ve 900 cfm kompresörle ve mekanik sistemlerle geliştirilmesi, geliştirme 
başlangıç ve sonundaki seviyelerle verimlerin dikkatli bir şekilde ölçülerek kaydedilmesi ve geliştirme işlemlerinin çakıl 
derecelenmesi sağlanıncaya ve kuyudan berrak su gelinceye kadar devam ettirilmesi işidir (TL/saat).

ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan inkişaf işlerinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir. .

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Kuyu Başı Betonunun Yapılması

Toplam

% …… Yüklenici karı ve genel giderler

1 Adet Kuyu Başı Betonunun Yapılması

56.550.1455 Su Sondaj Kuyu İnkişafı (Geliştirme) Sa

Poz No: CİNSİ Ölçü    
Bir. Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı
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Poz No: Ölçü 
Birimi     

1 Ton HER CİNS malzemenin
M= % ……% ……% …….m
Mesafeye taşınması

F= 0.00017 K. A.B. √M Ton 1,000

1 Ton yükün M metreye taşıma fiyatı

NOT:

M= Taşıma mesafesi (Mak. 10.000 m) metre 
cinsinden

K= Kullanılan motorlu taşıtın cinsi ne olursa 
olsun 8 saatlik gündeliğine ait her sene Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı rayiç komisyonu 
tarafından tesbit ve tayin edilecek (TL 
cinsinden) bir katsayıdır.Çevre ve Şehircilik 
Bak. Poz No: 02.017 (10.110.1003)

A= A katsayısı ham yol ve taşımanın 
gerçekleşeceği dönemdeki iklim koşullarına 
göre 1.0 olarak kabul edilmiştir.

B=2 Plastik borularda

B=1.75 Madeni borularda

B=1.25 Plastik ve madeni boruların dışında 
her cins malzemenin taşınmasında

51.550.1015 Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda 
“M” Metre Mesafeye (10 000 metre ve daha az) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması Ton

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı Tutarı Bölüm 
Tutarı

TAŞIMALAR

Analizin Adı

17.
100000

TARİF: Birim fiyat tariflerine taşıma bedelinin ayrıca ödeneceği yazılan, sondaj işlerinde kullanılan ve karışımı teşkil eden 
çimento, kum, kil, bentonit, kimyevi katkı maddeleri, vb her türlü sondaj malzemesinin 10 000 m'ye kadar taşınması.

ÖLÇÜ: Taşınan malzemenin miktarı, ağırlık olarak ton cinsinden, bunlara ait taşıma mesafesi ise taşınan malzemenin taşınmadan 
evvel yerindeki ağırlık merkezi ile kullanıldığı veya İdarece ihzar ettirildiği yerdeki ağırlık merkezi arasındaki metre cinsinden 
yatay mesafe olarak alınacaktır. Taşıma mesafesi İdare tarafından tayin edilen, nakliyede engel çıkarmayacak durumda bulunan, 
vasıtaların çalışabileceği en kısa yol olacaktır.
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Poz No: Ölçü 
Birimi    

1 Ton HER CİNS malzemenin
M= % ……% ……% …….km. 
Mesafeye taşınması

F=K(0.0007 x M+0.01).A.B Ton 1,000
K (0.0007 
M+0.01)A.

B

NOT:

K, A, B değerleri 51.550.1015 pozundaki değerlerin aynısıdır.

Tutarı Bölüm 
Tutarı

51.550.1020 Taşıma Mesafesi, Taşıma Yolu Üzerinden Ölçülen Her Cins Kaplamalı Kaplamasız Yolda 
“M” Metre Mesafeye (10 km den fazla) Her Cins Yük ve Malzemenin Taşınması Ton

Poz No: CİNSİ Ölçü 
Birimi Miktarı Birim 

Fiyatı

Analizin Adı

TARİF: Birim fiyat tariflerine taşıma bedelinin ayrıca ödeneceği yazılan, sondaj işlerinde kullanılan ve karışımı teşkil eden 
çimento, kum, kil, bentonit, kimyevi katkı maddeleri, vb her türlü sondaj malzemesinin 10 km’den fazla taşınması.
ÖLÇÜ: Taşınan malzemenin miktarı, ağırlık olarak ton cinsinden, bunlara ait taşıma mesafesi ise taşınan malzemenin taşınmadan 
evvel yerindeki ağırlık merkezi ile kullanıldığı veya İdarece ihzar ettirildiği yerdeki ağırlık merkezi arasındaki metre cinsinden 
yatay mesafe olarak alınacaktır. Taşıma mesafesi İdare tarafından tayin edilen, nakliyede engel çıkarmayacak durumda bulunan, 
vasıtaların çalışabileceği en kısa yol olacaktır.
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

52.900.1044  30 HP gücünde motopompun 1 saatlik ücret
Saat

 30 HP gücünde motopompun fiyatı = A

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.120.1055 0,000346

10.160.1026 kg 3,705  

10.100.1054 Ay 0,006

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
52.900.1045  30 HP gücünde motopomp ve yağmurlama sisteminin 1 saatlik ücre

Saat

                     30 HP gücünde motopomp ve yağmurlama sisteminin fiyatı = A 

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.120.1055 0,000346

10.160.1026 kg 3,705

10.100.1054 Ay 0,006

 
 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

52.900.1046  Çim biçme makinesinin 1 saat ücreti
Saat

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.120.1156 Saat 0,00044

10.100.1062 Saat 1

Toplam

                                               1 saatlik ücreti

1 saatlik ücreti

Toplam

Toplam

Poz No.

Tutarı

 Makinist

 Mazot

                                               1 saatlik ücreti

Miktarı

Poz No.

Poz No. Cinsi

Miktarı

 Motopomp ve yağmurlama sistemi

TutarıMiktarıCinsi

 Motopomp

 Akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı

 Mazot

 Makinist

 Çim biçme makinası ( 0.00044 x A )

 Düz işçi

Tutarı

AĞAÇLANDIRMA-PARK VE FİDANLIK İŞLERİ

Cinsi

Akaryakıt, makina yağı, üstübü karşılığı

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
52.900.1047 Ziraat işlerinde kullanılan 11 HP lik Traktörün 1 saatlik ücreti

Saat

                           (11 DHP gücünde ziraat traktörünün ekipmanlarıyla ) Fiyatı = A

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.120.1158 0,00044

10.160.1026 kg 0,940000

10.160.1026 kg 0,188  

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
52.900.1048 Ziraat işlerinde kullanılan 35 HP lik Traktörün 1 saatlik ücreti

Saat

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.120.1159 0,00044

10.160.1026 kg 2,992000

10.160.1026 kg 0,598  

10.100.1060 Ay 0,002

10.100.1055 Ay 0,006

10.100.1059 Saat 1

 Formen

 Mazot ( 35 x 0.150 ) x0,57

 Formen

Cinsi

 Operatör - Makinist

Tutarı

Tutarı

Poz No.

Poz No.

 Yağcı

Bahçe traktörü (35 HP gücünde)

Miktarı

 Operatör - Makinist

 Yağcı

 Mazot ( 11 x 0.150 )x0.57

 Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı

                                            1 saatlik ücreti

Miktarı

Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)

                                                     Toplam

Cinsi

                                            1 saatlik ücreti

 Mazot ( 11x 0.030 )x0.57

                                                     Toplam

 İşletme

 İşletme

 Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı

 Mazot ( 35 x 0.030 ) x0,57
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.901.1000 35 HP lik traktörle toprağın 40 - 45 cm. derinlikte sürülme

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1048 Sa. 1,50  

TARİF: Çıplak veya otsu bitkilerin bulunduğu her cins toprak sahanın 35 HP.lik traktörle 40-45 cm. derinlikte sürülmesi için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'İ yükleme, taşıma, boşaltma;
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil 35 HP.lik traktörle toprağın 40-45 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.902.1000 35 Hp'lik traktörle toprağın 20 - 25 cm. derinliğinde sürülmesi

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1048 Sa. 0,50  

TARİF: Poz No. 56.901.1000 deki şartlar ve esalar dahilinde 35 HP.lik traktörle 20-25 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.903.1000 Bahçe el traktörü ile toprağın 20 - 25 cm. derinliğinde

sürülmesi Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1047 Sa. 1,50

TARİF: Muayyen mesafelerde dikilmiş fidan aralarının, kök ve gövdelere zarar vermeden sürülmesi için gerekli her türlü işçilik
malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel 
giderler karşılığı dahil bahçe el traktörü ile toprağın 20-25 cm. derinlikte sürülmesi beher dekar  fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 Traktör

Poz No.

 Bahçe el traktörü

MiktarıPoz No. Cinsi

 Traktör

Tutarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar fiyatı ( orijinal ) yerinde ölçü

 Toprağın sürülmesi

Toplam

MiktarıCinsi

TutarıCinsi MiktarıPoz No.

Toplam

 % ….. Müteahhit karı ve genel giderler

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar fiyatı ( orijinal ) yerinde ölçü

 Toprağın sürülmesi

Toplam

Tutarı

 1 dekar fiyatı ( orijinal ) yerinde ölçü

 Toprağın sürülmesi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.904.1000 Traktörle sürülmüş toprağın üzerinden disk-harrow

veya tırmık geçirilmesi Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1048 Sa. 0,25

TARİF: Muhtelif derinlikte sürülmüş toprağın her ebattaki kaba tezeklerin disk-harrow ile kırılarak ufalanması veya ufalanmış
toprağın tırmıklanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i 
yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil  traktörle toprağın üzerinden disk-harrow  
veya tırmık geçirilmesi beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.905.1000 Fidanlıkta işlenmiş toprağın el ile tırmıklanması

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074 Sa 16

10.100.1074 Sa 16

TARİF: İşlenmiş ve kaba tesviyesi yapılmış toprakta tava ve yastık tanzimi ile toprağın tırmıklanması için gerekli her türlü 
işçilik malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil fidanlıkta işlenmiş toprağın el ile tırmıklanması beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.906.1000 Çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074 Sa 16

TARİF: İşlenmiş, gübre karıştırılmış ve kaba tesviyesi yapılmış toprağın el tırmıklanması için gerekli her türlü işçilik,
malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.

Poz No.

Toprağın el ile tırmıklanması

 Bahçıvan

 Disk-harrow veya tırmık geçirilmesi

Cinsi

 Tırmıklama

 Fidan ustası

 Fidan ustası

Cinsi Miktarı

 Traktör

MiktarıPoz No. Tutarı

TutarıMiktarı

Toplam

 1 dekar işlenmiş toprağın el ile  tırmıklanması bedeli

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Poz No.

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar fiyatı 

                                                  Toplam

 Tava ve yastık tanzimi

 1 dekar işlenmiş toprağın el ile tırmıklanması bedeli 

Cinsi

Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.907.1000 Yumuşak toprakların 20 - 25 cm. derinlikte bellenmesi

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 30

10.100.1062 Sa 5

TARİF: Toprağın bellenmesi, otların, taşların temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik , malzeme ve zayiatı, makine,
 alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil
 yumuşak toprakların 20-25 cm.derinlikte bellenmesi beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.908.1000 Sert toprakların 20 - 25 cm. derinlikte bellenmesi

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 62

10.100.1062 Sa 8

TARİF: Poz No. 56.907.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert toprakların 20-25 cm.derinlikte bellenmesi beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.909.1000 Toprağın çapalanması

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 26

TARİF: Fide ve fidan diplerindeki yabani otların temizlenmesi, teşekkül eden toprak kaymağının kırılması ve toprağın sathi
olarak gevşetilmesi ve havalandırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat 
giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil toprağın çapalanması
beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sürülen saha proje üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 Tava ve yastık tanzimi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

 1 dekar yumuşak toprağın 20 - 25 cm. derinlikte bellenmesi fiyatı

                                                  Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar işlenmiş toprağın el ile  tırmıklanması bedeli

Miktarı Tutarı

 Otların ve kaba taşların temizlenmesi

 Toprağın bellenmesi

 Erbab işçi

 Düz işçi

Poz No.

 Düz işçi

Poz No.

 Toprağın bellenmesi

Cinsi

Tutarı

TutarıMiktarıCinsi

MiktarıCinsi

                                                  Toplam

 Erbab işçi

 Otların ve kaba taşların temizlenmesi

 1 dekar  toprağın çapalanması 

Poz No.

                                                  Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.910.1000 Fidan diplerinin 50 cm. çapında çapalanması

1000,00
Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 20

TARİF: Poz No. 56.909.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde  fidan diplerinin 50cm. çapında çapalanması
beher 1000 adet fiyatı

ÖLÇÜ: Çapası yapılan fidan dipleri sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1000 Yumuşak topraklarda 20 cm. çapında 25 cm. derinliğinde

el ile fidan çukurunun açılması 1000,00
Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 60

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1005 Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğinde

el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 80

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 1000 adet fidan dibinin 50 cm. çapında  çapalanması fiyatı

Cinsi

Miktarı Tutarı

YUMUŞAK TOPRAKLARDA EL İLE FİDAN ÇUKURU AÇILMASI

Poz No. Cinsi

 20 cm. çapında 25 cm derinliğinde 
çukur açılması

 Erbab işçi

Cinsi

                                                  Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 20 cm. çapında 25 cm. derinliğinde  1000adet fidan çukuru açılması fiyatı

 çukur açılması

 Erbab işçi

Poz No. Miktarı

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

                                                  Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Tutarı

TutarıPoz No. Miktarı

 Fidan diplerinin 50 cm. çapında 
 çapalanması
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1010 Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 40 cm derinliğinde

el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 120

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1015 Yumuşak topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinliğinde

el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 160

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1020 Yumuşak topraklarda 50 cm çapında 60 cm derinliğinde

el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 210

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

C İ N S İPoz No.

 40 cm çapında 50 cm derinliğinde
 çukur açılması

TutarıPoz No. Cinsi

Miktarı

 30 cm çapında 40 cm derinliğinde

 Erbab işçi

                                 Toplam

Tutarı

Poz No.

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde
 çukur açılması

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 30 cm çapında 40 cm derinliğinde 1000 

 Erbab işçi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 çukur açılması

 Erbab işçi

 40 cm çapında 50 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

                                Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

                                    Toplam

Miktarı

Tutarı

 50 cm çapında 60 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

MiktarıC İ N S İ
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.911.1025 Yumuşak topraklarda 60 cm çapında 80 cm derinliğinde

el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 400

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla (En fazla 10m) yumuşak toprak zeminlerde fidan çukuru açılması
ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda el ile fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1000 Sert ve çakıllı topraklarda 20 cm çapında 25 cm 

 derinliğind el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 82

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1005 Sert ve çakıllı topraklarda 30 cm. çapında 30 cm. 

derinliğinde el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 120

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

                                                  Toplam

MiktarıC İ N S İ

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

C İ N S İ Miktarı Tutarı

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde

 Erbab işçi

Poz No. C İ N S İ Miktarı Tutarı

Poz No.

 çukur açılması

TutarıPoz No.

 Erbab işçi

                                  Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde
 çukur açılması

 30 cm çapında 30 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

 20 cm çapında 25 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

                                       Toplam

 60 cm çapında 80 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 çukur açılması
 60 cm çapında 80 cm derinliğinde

SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA EL İLE FİDAN ÇUKURU AÇILMASI
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1010 Sert ve çakıllı topraklarda 30 cm. çapında 40 cm. 

derinliğinde el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 180

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1015 Sert ve çakıllı topraklarda 40 cm. çapında 50 cm. 

derinliğinde el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 230

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1020 Sert ve çakıllı topraklarda 50 cm. çapında 60 cm. 

derinliğinde el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 270

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 50 cm çapında 60 cm derinliğinde
 çukur açılması

 Erbab işçi

 40 cm çapında 50 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

TutarıC İ N S İ Miktarı

                                          Toplam

 30 cm çapında 40 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

 Erbab işçi

                                          Toplam

C İ N S İ

Poz No.

Poz No. TutarıMiktarı

C İ N S İ

 çukur açılması

Miktarı

 30 cm çapında 40 cm derinliğinde

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

Poz No.

 çukur açılması

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Tutarı

 40 cm çapında 50 cm derinliğinde

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 50 cm çapında 60 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.912.1025 Sert ve çakıllı topraklarda 60 cm. çapında 80 cm. 

derinliğinde el ile fidan çukuru açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 550

TARİF: Poz No. 56.911.1000- 56.911.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda el ile fidan çukuru
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.913.1000 Makina ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan 

çukurunun açılması 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1048  Sa 20

TARİF: Teknik şartname ve projesinde gösterilen aralıklarla makine ile 20 cm. çapında 100 cm. derinliğinde fidan çukurunun 
açılması ve çıkan toprağın çukur kenarına depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet 
ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil makine ile
20 cm. çapında ve 100 cm. derinliğinde fidan çukuru açılması beher 1000 adet fiyatı 

ÖLÇÜ: Açılan fidan çukuru sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.914.1000 Yumuşak topraklarda ocak açmak

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 20

TARİF: Ekim yolu ile ağaçlandırılacak sahalarda kazma,bel veya çapa yardımı ile muhtelif aralıklarla 30 cm. çapında ve 
10 cm. derinliğinde toprağı işleyerek ocak açmak için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet 
ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak
topraklarda ocak açılması beher 1000 adet fiyatı 

ÖLÇÜ: Açılan ocaklar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

Miktarı

Miktarı

Miktarı Tutarı

 60 cm çapında 80 cm derinliğinde

 60 cm çapında 80 cm derinliğinde 1000 fidan çukuru açılması bedeli

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler  1000 adet çukur açma fiyatı 

                                           Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet ocak açılması fiyatı 

C İ N S İ

 30 cm çapında 10 cm derinliğinde ocak

Tutarı

Poz No.

Poz No.

 Erbab işçi

Traktör

 Erbab işçi

açılması

Çukur açılması

Poz No. C İ N S İ

Tutarı

 çukur açılması

C İ N S İ

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.915.1000 Sert çakıllı topraklarda ocak açmak

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 30

TARİF: Poz No. 56.914.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda ocak açılması
açılması beher 1000 adet fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Açılan ocaklar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.916.1000 Yumuşak topraklarda teras açmak

m3

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 1,5

TARİF: Teknik şartnamesi ve projesindeki esaslar dahilinde her cins yumuşak toprak zeminlerde her eğimli arazide, her
ebatta terasın açılması ve çıkan toprağın projesine göre dolguya konulması, kazı yeri ve dolgunun tesviyesi ve tanzimi 
için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yumuşak topraklarda teras açılması beher metreküp fiyatı 

ÖLÇÜ: Kazılmış toprağın kazılmadan önce kazı yerinde projesine göre ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap

edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Poz No : Analizin adı  :
Ölçü 
Birimi

56.917.000 Sert ve taşlı topraklarda teras açmak

m3

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 2,25

TARİF: Poz No. 56.916.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde sert ve çakıllı topraklarda teras açılması
beher metreküp fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Kazılmış toprağın kazılmadan önce kazı yerinde projesine göre ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap

edilen metreküp cinsinden hacmidir.

 1000 adet ocak açılması fiyatı 

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Orijinal yerinde ölçülen 1 m3 teras açılması fiyatı

                                            Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

Teras açılması

Poz No.

C İ N S İ MiktarıPoz No.

 Erbab işçi

 30 cm çapında 10 cm derinliğinde ocak 
 açılması

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

                                       Toplam

C İ N S İ Miktarı Tutarı

 Erbab işçi

Orijinal yerinde ölçülen 1 m3 teras açılması fiyatı

Poz No. C İ N S İ Miktarı Tutarı

Teras açılması

Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.918.1000 Çizgi usulü tohum ekimi

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 40

10.100.1074 Sa 60

10.100.1062 Sa 20

TARİF: Hazırlanmış ekim yastıklarına çizgi açılması, tohumların çizgilere atılması, tohumların kapatılması ve ilk suyun 200 m.
dahilinde taşınarak yastıklara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat 
giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız tohum
bedeli ve su temini hariç, çizgi usulü tohum ekimi beher dekar fiyatı 

ÖLÇÜ: Ekimi yapılan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.919.1000 Ocaklarda nokta ekimi
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 5

10.100.1062 Sa 8

TARİF: Hazırlanmış beher ocağa 3-5 adet,ağır tohumların elle gömülmesi, kapatılması ve ilk suyun 200 m. dahilindeki depodan 
taşınarak tohumlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile
her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, tohum bedeli ve su temini
hariç, ocaklara nokta ekimi beher 1000 adet ocak fiyatı 

ÖLÇÜ: Ekim yapılan ocak sayılır, bulunan sayı bine bölünür

Miktarı

 ve kapatılması
 Ocaklara tohumların elle gömülmesi ve

Tutarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet ocağa nokta ekimi yapılması fiyatı

Tutarı

 yastıklara verlmesi

 Düz işçi

 Erbab işçi

Poz No. C İ N S İ Miktarı

Poz No. C İ N S İ

                                          Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar çizgi usulü tohum ekimi fiyatı

Ekim yastıklarına çizgi açılması

 ocaklara verilmesi

 Düz işçi

                                       Toplam

 Fidan ustası

 5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

 Erbab işçi

Tohumların çizgilere atılması ve 
kapatılması

 2 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.920.1000 Çim ve çiçeklik sahaların tanzimi

Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 35

10.100.1074 Sa. 42

10.100.1074 Sa. 6

10.100.1063  Sa 59

10.100.1074 Sa. 4

10.100.1074 Sa. 4

TARİF: Toprağın bellenmesi, kaba tezeklerin ufalanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumunun elle ekilmesi
veya çiçek fidelerinin dikilmesi , ağır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması ve bir defa hortumla 
sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma,
boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim tohumu veya çiçek fidesi bedeli ve su temini hariç, çim 
ve çiçeklik sahaların tanzimi beher dekar fiyatı 

ÖLÇÜ: Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.921.1000 İbreli fidanların çukura şaşırtılması

1000,00

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 1

10.100.1063  Sa 12

10.100.1062  Sa 4

TARİF: İbreli fidanların ekim yastıklarından sökülmesi, kök tuvaletinin yapılması, 200m. mesafe dahilinde hazırlanmış şaşırtma
parsellerine taşınması, belirli aralıklarla plantuvar yardımıyla açılmış çukurlara yeniden dikimi, bastırılması ve can 
suyunun 200m.mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, 
alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fide bedeli
ve suyun temini hariç ibreli fidanların şaşırtılması beher 1000 adet fide fiyatı 

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Tutarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet ibreli fidanın çukura şaşırtılması fiyatı

 Bir ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak 
fidelere verilmesi

Gübrenin elenmesi ve sahaya serilmesi

 Ufalama ve tırmıklama

 Erbab işçi

 Gübrenin bastırılması

Miktarı

Poz No. TutarıC İ N S İ Miktarı

 Belleme

 Tohum ekimi

 Bahçıvan

 Erbab işçi

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Poz No. C İ N S İ

 Kök tuvaletinin yapılması ve fidelerin

 Erbab işçi

plantuar yardımıyla dikilmesi

 Erbab işçi

 Fidelerin ekim yastıklarından sökülmesi

                                                  Toplam

 Bahçıvan

 Bahçıvan

 Bahçıvan

 İlk suyun verilmesi

 Düz işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.922.1000 Yapraklı fidanların çukura şaşırtılması

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 28

10.100.1063  Sa 25

10.100.1063  Sa 33

10.100.1062  Sa 12

10.100.1062  Sa 2

TARİF: Poz No. 56.921.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde yapraklı fidanların çukura şaşırtılması
beher 1000 adet fidan fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.923.1000 İbreli fidanların hendeklere şaşırtılması 1000,00
Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 14

10.100.1063  Sa 1

10.100.1063  Sa 11

10.100.1062  Sa 4

TARİF: Poz No. 56.921.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, ibreli fidanların açılan hendeklere şaşırtma lataları kullanılarak
hendek kenarlarına dikimlerin yapılması ve hendeğin kapatılması  için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı,  
makine, alet ve edevat giderleri ileher nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, 
fidan bedeli ve su temini hariç, ibreli fidanların hendeklere şaşırtılması beher 1000 adet fiyatı.

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 fidanlara verilmesi

 Fidanların 200 m ye kadar taşınması

 Düz işçi

Poz No.

 Erbab işçi

 1 ton suyun 200 m ye taşınarak 
 fidanlara verilmesi

Tutarı

 dikilmesi

 3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak 

Miktarı

                                          Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet ibreli fidanın çukura şaşırtılması fiyatı

 Düz işçi

                                         Toplam

 Erbab işçi

 Kök tuvaletinin yapılması ve fidanların

 Erbab işçi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

TutarıC İ N S İ

 Erbab işçi

 Fidanların sökülmesi

 Fidan çukurunun açılması

Miktarı

1000 adet ibreli fidanın çukura şaşırtılması fiyatı

Fidanların sökülmesi

 Kök tuvaletinin yapılması ve 
 fidelerin dikilmesi

 Erbab işçi

 Düz işçi

C İ N S İPoz No.

 Hendek açılması

 Düz işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.924.1000 İbreli fidanların yarma dikimi

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 28

 Bir ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak 

10.100.1062  Sa 4

TARİF: Bel, çapa vs. gibi aletlerle toprağın yarılması, açılan yarığa fidanın yerleştirilmesi, toprağın bastırılması ve ilk suyun
200m. mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve
edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, fidan bedeli
ve suyun temini hariç, ibreli fidanların yarma dikimi beher 1000 adet fidan fiyatı 

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.925.1000 İbreli fidanların topraksız dikimi

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 1

10.100.1063  Sa 1

10.100.1063  Sa 14

 1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 4

TARİF: Ağaçlandırma sahalarına getirilmiş bulunan 1-0 veya 2-0 yaşlı fidanların ayıklanması, kök budamasının yapılması, 
çamur bulamacının hazırlanması, fidanların bulamaca batırılması, 20 cm. çap ve 25 cm. derinlikte açılmış dikim  ve
çukurlarına tevzii, dikimi, toprak veya toprak-gübre karışımının çukura doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  
mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet edevat 
giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma,boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil, gübre ve fidan bedeli
ile su temini hariç, ibreli fidanların topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 Erbab işçi

 Erbab işçi

 Fidanların dikilmesi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Tutarı

 fidanın açılan yarığa yerleştirilmesi ve
 toprağın bastırılması

                                           Toplam

 Bel, çapa gibi aletlerle toprağın yarılması,

 Erbab işçi

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

 Düz işçi

                                       Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

fidanlara verilmesi

Miktarı

Poz No. C İ N S İ

1000 adet fidan dikimi fiyatı

C İ N S İ

 fidanların bulamaca yatırılması

Miktarı

 Fidanların ayıklanması ve kök

Poz No.

Tutarı

 Fidan ustası

 Çamur bulamacının hazırlanması ve

 budamasının yapılması
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.926.1000 Tüplü fidan dikimi
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 22

10.100.1062  Sa 4

 1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 4

TARİF: Tüplü fidanların 20 cm. çap ve 25 cm. derinlikte açılmış çukurlara azami 200m. mesafeden tevzii, dikimi, tüpün
gevşetilmesi, çukurun toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara 
verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma,
boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil, tüp ve fidan bedeli ile su temini hariç, tüplü fidan dikimi 
beher 1000 adet fidan dikim fiyatı

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.927.1000 20 cm çap, 25 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların

topraklı dikimi 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 4

10.100.1074  Sa 32

 1 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 4

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 Düz işçi

 20 cm çap 25 cm derinlikte çukurlara

 ambalajların açılması
 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 fidanlara verilmesi

 fidanların dikimi

 Fidan ustası

 Düz işçi

 Erbab işçi

Poz No. C İ N S İ Miktarı Tutarı

 Tüplü fidanların tevzii

 Tüplü fidanların dikilmesi

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

                                   Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Düz işçi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet ibreli fidan dikimi fiyatı

1000 adet tüplü fidan dikimi fiyatı

TutarıMiktarıPoz No. C İ N S İ

                                          Toplam

ÇUKURLARA İBRELİ FİDANLARIN TOPRAKLI DİKİMİ
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.927.1005 30 cm çap. 30 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların

topraklı dikimi 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 8

10.100.1074  Sa 44

 2 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 8

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.927.1010 30 cm çap. 40 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların

topraklı dikimi 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 12

10.100.1074  Sa 66

 3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 12

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

C İ N S İ Tutarı

 Düz işçi

 30 cm çap 30 cm derinlikte çukurlara

1000 adet ibreli fidan dikimi fiyatı

C İ N S İ

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 fidanlara verilmesi

1000 adet ibreli fidan dikimi fiyatı

Miktarı

 ambalajların açılması karşılığı

                                       Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Tutarı

 Fidan ustası

 Düz işçi

 fidanların dikimi

MiktarıPoz No.

Poz No.

 30 cm çap 40 cm derinlikte çukurlara

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 ambalajların açılması

 Düz işçi

 Fidan ustası

 fidanların dikimi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.927.1015 40 cm çap. 50 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların

topraklı dikimi 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 16

10.100.1074  Sa 118

 4 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 16

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.927.1020 50 cm çap. 60 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların
topraklı dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 20

10.100.1074  Sa 140

 5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 20

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 40 cm çap 50 cm derinlikte çukurlara

 Düz işçi

Tutarı

 ambalajların açılması karşılığı
 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

Miktarı

                                       Toplam

 1000 adet ibreli fidan dikimi fiyatı

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 ambalajların açılması karşılığı

 fidanların dikimi

 Fidan ustası

 50 cm çap 60 cm derinlikte çukurlara

 fidanlara verilmesi

 Düz işçi

 Düz işçi

Tutarı

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

Poz No. C İ N S İ

Poz No.

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

C İ N S İ

 fidanların dikimi

Miktarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Fidan ustası
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.927.1025 60 cm çap. 80 cm derinlikteki çukurlara ibreli fidanların
topraklı dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 20

10.100.1074  Sa 210

 5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 20

TARİF: İdarece istenilen ebatta açılmış çukurlara  200m. mesafe dahilindeki fidanların tevzii, ambalajların açılması, dikimi,
 çukurların toprakla doldurulması, bastırılması ve ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak fidanlara verilmesi
lüzumunda hereklerin çakılması ve fidanların bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet ,
edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil,fidan ve herek  
bedeli ile su temini hariç,çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı çukur ebatlarına göre

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1000 30 cm çap.30 cm derinlikteki çukurlara yapraklı fidanların
ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 8

10.100.1074  Sa 54

 2 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 8

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

C İ N S İ

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

                                    Toplam

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı dikimi fiyatı

 fidanlara verilmesi

Poz No.

 60 cm çap 80 cm derinlikte çukurlara

C İ N S İ

 fidanların dikimi

 Fidan ustası

 fidanlara verilmesi

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet ibreli fidan dikimi fiyatı

ÇUKURLARA YAPRAKLI FİDANLARIN VEYA ÇALILARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ

Poz No. Miktarı

Tutarı

 Düz işçi

Miktarı

 ambalajların açılması karşılığı

 Düz işçi

 ambalajların açılması karşılığı

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 30 cm çap 30 cm derinlikte çukurlara

 Fidan ustası

 fidanların dikimi

 Düz işçi

 Düz işçi

Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1005 30 cm çap. 40 cm derinlikteki çukurlara yapraklı 
fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 12

10.100.1074  Sa 66

 3 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 12

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1010 40 cm çap.50 cm derinlikteki çukurlara yapraklı 
fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 16

10.100.1074  Sa 88

 4 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 16

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 

C İ N S İ

C İ N S İ

 Düz işçi

 Fidan ustası

 Düz işçi

                                    Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı dikimi fiyatı

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı  dikimi fiyatı

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 fidanların dikimi

 fidanların dikimi

 ambalajların açılması karşılığı

 fidanlara verilmesi

 fidanlara verilmesi

 ambalajların açılması karşılığı

 40 cm çap 50 cm derinlikte çukurlara

Tutarı

 Fidan ustası

 Düz işçi

 Düz işçi

 30 cm çap 40 cm derinlikte çukurlara

Poz No. Miktarı

 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

Poz No. Miktarı Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1015 50 cm çap. 60 cm derinlikteki çukurlara yapraklı 
fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 20

10.100.1074  Sa 90

 5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 20

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1020 60 cm çap. 80 cm derinlikteki çukurlara yapraklı 
fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 20

10.100.1074  Sa 110

  5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 20

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

C İ N S İ

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı dikimi fiyatı

 Fidan ustası

Tutarı

 50 cm çap 60 cm derinlikte çukurlara

Miktarı

 fidanların dikimi

 50 cm çap 80 cm derinlikte çukurlara

 Düz işçi

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

 fidanların dikimi

 Fidan ustası

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

 ambalajların açılması karşılığı
 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

 Düz işçi

 ambalajların açılması karşılığı
 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 

Poz No.

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı dikimi fiyatı

C İ N S İ TutarıPoz No. Miktarı

                                    Toplam
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.928.1025 20 cm çap. 100 cm derinlikteki çukurlara yapraklı 
fidanların ve çalıların topraksız dikimi 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 20

10.100.1074  Sa 60

5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak

10.100.1062 Sa 20

TARİF: Poz No. 56.927.1000- 56.927.1025 deki esaslar ve şartlar dahilinde çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların
topraksız dikimi beher 1000 adet fidan dikim fiyatı (çukur ebatlarına göre)

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.929.1000 Çit bitkilerinin topraksız dikimi
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062  Sa 14

10.100.1063  Sa 12

 0.5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak 

10.100.1062 Sa 2

TARİF: 20 cm. genişliğinde, 20 cm. derinliğinde hendek açılması, 20 cm. ara ile fidanların bir sırasının dikimi, hendeğin
kapatılması, bastırılması ve  ilk suyun 200m.  mesafe dahilinde taşınarak çit nebatlarına verilmesi için  gerekli
her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makine, alet  ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma;
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı  dahil, çit nebat bedeli ile su temini hariç, çit nebatlarının topraksız dikimi 
beher 1000 adet fiyatı

ÖLÇÜ: Şaşırtılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

C İ N S İ

 20 cm çap 100 cm derinlikte çukurlara

 20 cm derinlikte hendek açılması karşılığı

Miktarı

 200 m. uzunluğunda 20 cm. genişlik ve

 Fidan ustası

 Düz işçi

                                      Toplam

 Hendeğe 20 cm. ara ile fidan dikimi

 Erbab işçi

Tutarı

 Düz işçi

 Düz işçi

 fidanlara verilmesi

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet çit nebatı dikimi fiyatı

Poz No.

 Düz işçi

 fidanların dikimi

C İ N S İ

Poz No. TutarıMiktarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet yapraklı fidan veya çalı dikimi fiyatı

 fidanlara verilmesi

 ambalajların açılması karşılığı
 200 m. dahilinde fidanların tevzii ve 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.930.1000 1-20 cm boyunda çelik dikimi

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 11

10.100.1074  Sa 7

10.100.1062  Sa 4

TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin  200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına  tevzii, 
 dikilmesi, toprağın kapatılması,  ilk suyun 200m.  mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü
 işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve 
genel giderler karşılığı  dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına 
göre ilişik listededir.

ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.930.1005 20-50 cm boyunda çelik dikimi
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 14

10.100.1074  Sa 8

10.100.1062  Sa 8

TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin  200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına  tevzii, 
 dikilmesi, toprağın kapatılması,  ilk suyun 200m.  mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü
 işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve 
genel giderler karşılığı  dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına 
göre ilişik listededir.

ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet çelik dikim fiyatı

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Poz No.

 1 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak
 çeliklere verilmesi

 Düz işçi

 2 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak

 20-50 cm derinliğinde dikim yuvalarının 
 açılması

 Fidan ustası

 Erbab işçi

 Çelik dikimi ve bastırılması

 1000 adet çelik dikim fiyatı

TutarıMiktarı

 Düz işçi

 çeliklere verilmesi

 Erbab işçi

 Çelik dikimi ve bastırılması

 20 cm derinliğinde dikim yuvalarının 

ÇELİK DİKİMİ

Tutarı

 açılması

MiktarıPoz No.

 Fidan ustası
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.930.1010 150-200 cm boyunda çelik dikimi (kazık çeliği)
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 30

10.100.1062  Sa 10

10.100.1074 Sa 20

10.100.1062  Sa 20

TARİF: Plantuvar veya küskü yardımıyla dikim yuvalarının açılması, çeliklerin  200m. mesafe dahilinde dikim yuvalarına  tevzii, 

 dikilmesi, toprağın kapatılması,  ilk suyun 200m.  mesafe dahilinden taşınarak çeliklere verilmesi için gerekli her türlü
 işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve 
genel giderler karşılığı  dahil, çelik bedeli ve suyun temini hariç, çelik dikimi beher 1000 adet çelik fiyatı, çelik boylarına 
göre ilişik listededir.

ÖLÇÜ: Dikilen çelik sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.931.1000 2 - 3 yaşlı ibreli fidanların topraklı sökümü

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 55

TARİF: Fidanlıktan ibreli fidanların topraklı sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, ibreli fidanların topraklı sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 

 çeliklere verilmesi

 Düz işçi

 Erbab işçi

Tutarı

 Düz işçi

 Çelik dikimi ve bastırılması

 Fidan ustası

 5 ton suyun 200 m.ye kadar taşınarak

C İ N S İ

C İ N S İ

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

İBRELİ FİDANLARIN TOPRAKLI SÖKÜMÜ

1000 adet ibreli fidanın topraklı sökümü fiyatı

 Çeliklerin 200 m. mesafeden tevzii karşılığı

Miktarı Tutarı

 Erbab işçi

Poz No.

 150-200  cm derinliğinde dikim yuvalarının 

Poz No. Miktarı

 açılması

                                          Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet çelik dikimi fiyatı

 2 - 3 yaşlı ibreli fidanların topraklı 
 kök ve taç tuvaletlerinin yapılması karşılığı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.931.1005 4 - 6 yaşlı ibreli fidanların topraklı sökümü
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 100

TARİF: Fidanlıktan ibreli fidanların topraklı sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, ibreli fidanların topraklı sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.931.1010 7 - 10 yaşlı ibreli fidanların topraklı sökümü
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 500

TARİF: Fidanlıktan ibreli fidanların topraklı sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, ibreli fidanların topraklı sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

                                   Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi

                                      Toplam

C İ N S İ

C İ N S İPoz No.

 4 - 6 yaşlı ibreli fidanların topraklı 
sökümü,  kök ve taç tuvaletlerinin yapılması 
karşılığı

Miktarı

 Erbab işçi

Miktarı

 7 - 10 yaşlı ibreli fidanların topraklı 
sökümü,  kök ve taç tuvaletlerinin 
yapılması karşılığı

1000 adet ibreli fidanın topraklı sökümü  fiyatı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Tutarı

1000 adet ibreli fidanın topraklı sökümü fiyatı

TutarıPoz No.
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.932.1000 1 - 2 yaşlı ibreli fidanların topraksız sökümü

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 2

TARİF: Fidanlıktan fidanların topraksız sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, fidanların topraksız sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına ve fidanların ibreli veya yapraklı
oluşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.932.1005 1 - 2 yaşlı yapraklı fidanların topraksız sökümü
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 30

TARİF: Fidanlıktan fidanların topraksız sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, fidanların topraksız sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına ve fidanların ibreli veya yapraklı
oluşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

Miktarı

 1-2 yaşlı ibreli fidanların topraksız 
sökümü,  kök ve taç tuvaletlerinin
 yapılması 

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet topraksız fidan söküm bedel fiyatı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet topraksız söküm bedel fiyatı

                                      Toplam

Tutarı

Tutarı

 Erbab işçi

Poz No.

karşılığı

 Erbab işçi

C İ N S İ

FİDANLARIN TOPRAKSIZ SÖKÜMÜ

1 - 2 yaşlı yapraklı fidanların topraksız 
sökümü, kök ve taç tuvaletinin yapılması 

MiktarıPoz No. C İ N S İ
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.932.1010 3 -5 yaşlı yapraklı fidanların topraksız sökümü
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 55

TARİF: Fidanlıktan fidanların topraksız sökümü, kök ve taç budamasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme
 ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, fidanların topraksız sökümü beher 1000 adet fiyatı (fidan yaşlarına ve fidanların ibreli veya yapraklı
oluşlarına göre)

ÖLÇÜ: Sökülen fidanlar sayılır, bulunan sayı bine bölünür

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.933.1000 1-20 cm boyunda çelik hazırlanması

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 9

10.100.1063  Sa 6

TARİF: Anaç ağaçlardan çelik çıkartılacak dalların kesilmesi, boylarına göre ayrılması ve demet yapılması için gerekli her türlü 
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve  
genel giderler karşılığı dahil, çelik hazırlanması beher 1000 adet fiyatı (çelik boylarına göre)

ÖLÇÜ: Hazırlanan çelikler boy ve gruplarına göre sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

TutarıMiktarı

C İ N S İ

                                   Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet çelik hazırlanması fiyatı

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

demet yapılması karşılığı
Dalların 1 - 20 cm çeliklere ayrılması ve 

Tutarı

 Erbab işçi

Miktarı

Ağaçlardan 2 yaşlı dal kesilmesi

sökümü, kök ve taç tuvaletinin yapılması 
karşılığı

3 - 5 yaşlı yapraklı fidanların topraksız 

C İ N S İ

1000 adet topraksız söküm bedel fiyatı

ÇELİK HAZIRLANMASI

Poz No.

 Erbab işçi

Poz No.

 Erbab işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.933.1005 20-50 cm boyunda çelik hazırlanması
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 9

10.100.1063  Sa 16

TARİF: Anaç ağaçlardan çelik çıkartılacak dalların kesilmesi, boylarına göre ayrılması ve demet yapılması için gerekli her türlü 
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve  
genel giderler karşılığı dahil, çelik hazırlanması beher 1000 adet fiyatı (çelik boylarına göre)

ÖLÇÜ: Hazırlanan çelikler boy ve gruplarına göre sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.933.1010 150-200 cm boyunda çelik hazırlanması
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 25

Dalların 150 - 200 cm boyunda kazık 
çeliklere ayrılması ve demet yapılması 

10.100.1063  Sa 25

TARİF: Anaç ağaçlardan çelik çıkartılacak dalların kesilmesi, boylarına göre ayrılması ve demet yapılması için gerekli her türlü 
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;müteahhit karı ve  
genel giderler karşılığı dahil, çelik hazırlanması beher 1000 adet fiyatı (çelik boylarına göre)

ÖLÇÜ: Hazırlanan çelikler boy ve gruplarına göre sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

C İ N S İ

C İ N S İ

Tutarı

Ağaçlardan 4 - 8 cm çapında dal kesilmesi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet çelik hazırlanması fiyatı

 Erbab işçi

karşılığı

                                      Toplam

demet yapılması karşılığı

 Erbab işçi

Tutarı

 Erbab işçi

MiktarıPoz No.

                                    Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

1000 adet çelik hazırlanması fiyatı

Ağaçlardan 2 yaşlı dal kesilmesi

Miktarı

 Erbab işçi

Poz No.

Dalların 20 - 50 cm çeliklere ayrılması ve 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.934.1000 Tüp ve tüplü fidanların hazırlanması
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 60

10.100.1062  Sa 10

TARİF: Tüp olarak kullanılmaya elverişli malzemeden 15 cm. çap, 25 cm. derinlikte tüplerin hazırlanması, tüplere fidanların
yerleştirilmesi, toprağın doldurulması, istif edilmesi ve can suyunun verilmesi için gerekli her türlü  işçilik, malzeme
ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler
karşılığı  dahil, tüp malzemesi, fidan bedeli ve suyun temini hariç, tüp ve tüplü fidanların hazırlanması beher 1000 adet 
fiyatı.

ÖLÇÜ: Hazırlanan tüp ve tüplü fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.935.1000 Tüplere tohum ekimi
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 30

10.100.1062  Sa 10

TARİF: Poz No. 56.934.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanan tüplere fidan yerine tohum ekimi beher 1000 adet 
fiyatı.

ÖLÇÜ: Tohum ekilen tüp sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 Tüplerin istifi ve can suyu verilmesi 

 ebadında kesilmesi, tüp haline 

Miktarı

 karşılığı

 Düz işçi

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Tüp yapılacak malzemenin 25 x 50 cm 

 Tüplerin istifi ve can suyu verilmesi 

 Fidan ustası

                                          Toplam

Poz No. Tutarı

 karşılığı.

 ebadında kesilmesi, tüp halina getirilmesi,
 bunların veya hazır torbaların içine fidan 

 Fidan ustası

 içine tohum ekilmesi karşılığı
 getirilmesi bunların veya hazır torbaların

C İ N S İ

C İ N S İ

 karşılığı

 Düz işçi

 1000 Adet tüpe tohum ekimi fiyatı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Tüp yapılacak malzemenin 25 x 50 cm 

 1000 Adet tüp ve tüplü fidan hazırlanması fiyatı 

TutarıMiktarıPoz No.

 yerleştirilmesi ve toprağın doldurulması 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.936.1000 3 ila 4 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı

1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 80

10.100.1062 Sa 20

TARİF: Toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m.
mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi,  için gerekli
her türlü  işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit
karı ve genel giderler karşılığı  dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların 
topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.936.1005 5 ila 7 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 115

10.100.1062 Sa 35

TARİF: Toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m.
mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi,  için gerekli
her türlü  işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit
karı ve genel giderler karşılığı  dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların 
topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

 Erbab işçi

 5-7 yaşlı, toprağı ile sökülen fidanların

C İ N S İ

Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet fidanın ambalajlanması fiyatı

 Ambalajlı fidanların 200 m. mesafe

 malzeme ile sarılması, bağlanması
 sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. 

 karşılığı

 karşılığı

Tutarı

                                       Toplam

C İ N S İ Miktarı

 1000 adet fidanın ambalajlanması fiyatı

 Erbab işçi

 karşılığı

 Düz işçi

 dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi 

Poz No.

 Ambalajlı fidanların 200 m. mesafe

 3 - 4 yaşlı, toprağı ile sökülen fidanların

Tutarı

 sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. 
 malzeme ile sarılması, bağlanması
 karşılığı

Poz No. Miktarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

İBRELİ FİDANLARIN TOPRAKLI AMBALAJI

 Düz işçi

 dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.936.1010 8 ila 10 yaşlı ibreli fidanların topraklı ambalajı
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 150

10.100.1062 Sa 50

TARİF: Toprağı ile sökülen fidanların sepet, küfe, telis, sentetik torbalar vs. malzeme ile sarılması, bağlanması ve 200 m.
mesafe dahilinde arabaya yüklenmesi, soğuk hava deposu vs. gibi yerlere nakledilmesi ve yerleştirilmesi,  için gerekli
her türlü  işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit
karı ve genel giderler karşılığı  dahil, sepet, küfe, telis, sentetik torba gibi ambalaj malzemesi hariç, ibreli fidanların 
topraklı ambalajı beher 1000 adet fiyatı.(ibreli fidanların yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.937.1000 İbreli fidanların topraksız ambalajı 
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063 Sa 1

10.100.1063 Sa 0,25  

10.100.1062 Sa 0,25  

TARİF: Fidanlıktan topraksız olarak sökülen fidanların demetler haline getirilmesi, demet köklerinin yosunlarla örtülmesi, 
demetlerin birleştirilerek köklerinin muhtelif malzemelerle sarılması ve 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi
veya depoya nakledilmesi ,yerleştirilmesi için gerekli her türlü  işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat
giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi
ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, ibreli fidanların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı. 

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidanlar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

 1000 adet fidanın ambalajlanması fiyatı

                                          Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

C İ N S İ

C İ N S İ

 1000 adet topraksız ibreli fidan ambalajı

                                          Toplam

Poz No.

 Erbab işçi

 köklerin yosunla örtülmesi karşılığı

 Düz işçi

 Fidanların demet haline getirilmesi ve 

 Demetlerin 200 m dahilindeki depoya 

 Erbab işçi

Poz No.

 karşılığı

 Erbab işçi

 sepet, küfe, telis, sentetik torba vs. 
 malzeme ile sarılması, bağlanması

 sarılması karşılığı

 karşılığı

 8-10 yaşlı, toprağı ile sökülen fidanların

 Ambalajlı fidanların 200 m. mesafe

Miktarı Tutarı

TutarıMiktarı

 dahilinde nakli ve arabaya yüklenmesi 

 Düz işçi

 Demetlerin birleştirilerek köklerin

 taşınması karşılığı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.938.1000 1 - 2 yaşlı yapraklı fidanların veya çalıların 

topraksız ambalajı 1000,00
 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 4

10.100.1062 Sa 4

TARİF: Fidanlıktan sökülen topraksız, yapraklı fidanların veya çalıların demet veya balya haline getirilmesi, köklerinin yosunla
örtülmesi, 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi veya depoya nakledilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli her türlü
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve
genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, yapraklı fidanların 
veya çalıların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı (yapraklı fidan veya çalıların yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidan veya çalı sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.938.1005 3 - 5 yaşlı yapraklı fidanların veya çalıların 
topraksız ambalajı 1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 8

10.100.1062 Sa 8

TARİF: Fidanlıktan sökülen topraksız, yapraklı fidanların veya çalıların demet veya balya haline getirilmesi, köklerinin yosunla
örtülmesi, 200m. dahilindeki nakil aracına yüklenmesi veya depoya nakledilmesi ve yerleştirilmesi için gerekli her türlü
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme,  taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve
genel giderler karşılığı dahil, köklerin örtülmesi ve sarılmasında kullanılan malzeme bedeli hariç, yapraklı fidanların 
veya çalıların topraksız ambalajı beher 1000 adet fiyatı (yapraklı fidan veya çalıların yaşlarına göre)

ÖLÇÜ: Ambalajı yapılan fidan veya çalı sayılır. Bulunan sayı bine bölünür

C İ N S İ

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet topraksız ambalajı fiyatı

 köklerin yosunla örtülmesi karşılığı

MiktarıC İ N S İ

 Erbab işçi

Miktarı Tutarı

 karşılığı

 Düz işçi

 Düz işçi

 karşılığı

 3-5 yaşlı fidanların demet haline getirilmesi,

 Erbab işçi

 200 m dahilindeki depoya taşınması 

Poz No.

Poz No.

Tutarı

YAPRAKLI FİDANLARIN VEYA ÇALILARIN TOPRAKSIZ AMBALAJI

 200 m dahilindeki depoya taşınması 

 köklerin yosunla örtülmesi karşılığı

 1-2 yaşlı fidanların demet haline getirilmesi,

 1000 adet topraksız ambalajı fiyatı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

                                        Toplam
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.939.1000 Fidanlıkta salma sulama
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 3

TARİF: Fidanlıkta fide veya fidanların bulunduğu yastık ve tavaların, toprağın 20-40 cm derinlikte ıslanacak şekilde bir defa
sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma
boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, su temini hariç, fidanlıkta salma sulama beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sulanan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.940.1000 Ağaçlandırma sahalarının salma sulanması
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 8

TARİF: Ağaçlandırma sahalarında bulunan fidanların köklerinin toprağın 20-40 cm derinlikte ıslanacak şekilde bir defa
sulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma
boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, su temini hariç, ağaçladırma sahalarının salma sulanması
beher dekar fiyatı.

ÖLÇÜ: Sulanan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.941.1000 Park sahalarının hortumla sulanması
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 4

TARİF: Park sahalarında çim ce çiçeklerin bulunduğu toprakların  20-40 cm derinlikte ıslanacak şekilde bir defa sulanması
 için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, su temini hariç, park sahalarının hortumla sulanması beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Sulanan saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar ağaçlandırma sahasının salma sulaması fiyatı

                                      Toplam

C İ N S İ

 Bahçevan

Poz No.

 Fidanlıkta salma sulama yapılması

Miktarı

Miktarı

 Ağaçlandırma sahalarında salma sulama 

 karşılığı

TutarıMiktarı

 Park sahalarının hortumla sulanması

 Erbab işçi

 Erbab işçi

 yapılması karşılığı

                                       Toplam

Poz No.

Poz No.

Tutarı

Tutarı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Fidanlıkta bir dekar sahanın salma sulama fiyatı

 1 Dekar park sahasının hortumla  sulanması fiyatı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.942.1000 Motopompla suyun 10 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma

sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,00847

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1005 Motopompla suyun 20 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,00961

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

C İ N S İ

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1 ton suyun 10 m yüksekliğe terfii fiyatı 

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1 ton suyun 20 m yüksekliğe terfii fiyatı 

C İ N S İ

 20 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

 Motopomp

 Motopomp

Poz No. Miktarı

Tutarı

Tutarı

MOTOPOMPLA SUYUN AĞAÇLANDIRMA SAHASINA VEYA DEPOYA TERFİİ

Poz No.

 10 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

Miktarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1010 Motopompla suyun 30 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,01052

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1015 Motopompla suyun 40 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,01162

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1020 Motopompla suyun 50 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,01428

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

  1 ton suyun 50 m yüksekliğe terfii fiyatı 

C İ N S İ

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1 ton suyun 30 m yüksekliğe terfii fiyatı 

Poz No.

 40 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

  1 ton suyun 40 m yüksekliğe terfii fiyatı 

Motopomp

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

C İ N S İ

                                       Toplam

Poz No.

 50 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

Miktarı Tutarı

Tutarı

Motopomp

Miktarı

 30 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

Motopomp

C İ N S İ

                                     Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Poz No.

Miktarı Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1025 Motopompla suyun 60 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,02

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.942.1030 Motopompla suyun 70 m. yüksekliğindeki ağaçlandırma
sahasına veya depoya terfii Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

52.900.1044  Sa 0,025

TARİF: Su kaynağından 500m. Mesafe dahilinde bulunan ağaçlandırma sahalarına veya depoya suyun terfii için gerekli her 
 türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı
ve genel giderler karşılığı dahil, su bedeli hariç, motopompla suyun ağaçlandırma sahalarına veya depoya terfii beher
ton fiyatı (terfii yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Terfi edilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden ölçülür.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.943.1000 Yağmurlama sistemiyle suyun araziye verilmesi
Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

529.001.045  Sa 0,01388

TARİF: Seyyar yağmurlama sisteminin sahaya serilmesi, fıskiyelerin tali borularının yerlerinin değiştirilmesi, su kaynağından
10m. Yüksekliğe kadar suyun sisteme basılması ve araziye yağdırılması için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve 
zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı 
dahil, su bedeli hariç, yağmurlama sistemiyle suyun araziye verilmesi beher ton fiyatı. 

ÖLÇÜ: Yağmurlama sistemi ile araziye verilen su miktarı idarece tayin edilen usulle ton Cinsinden hesaplanır.

                                     Toplam

 60 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

  1 ton suyun 70 m yüksekliğe terfii fiyatı 

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

                                      Toplam

Poz No.

Poz No.

Motopomp

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1 ton suyun 60 m yüksekliğe terfii fiyatı 

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1 ton suyun 70 m yüksekliğe terfii fiyatı 

C İ N S İ

C İ N S İ

Miktarı Tutarı

Tutarı

Yağmurlama sistemiyle suyun araziye
 verilmesi karşılığı

Motopomp

Motopomp

 70 m. yüksekliğe suyun terfii karşılığı

C İ N S İ MiktarıPoz No.

TutarıMiktarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.944.1000 Kavaklarda 0 - 2 m. yüksekliğe kadar yan dalların

budanması ve tepe tashihi 1000,00
Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 16

10.100.1074  Sa 1

10.100.1062 Sa 3

TARİF: Beher metre kavak ağacı gövdesi üzerindeki yan dalların kesilmesi, 5cm. çapından büyük yaralara macun sürülmesi
tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik,  
malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel 
giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı 
(budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.944.1005 Kavaklarda  2 - 7 m. yüksekliğe kadar yan dalların
budanması ve tepe tashihi 1000,00

Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 25

10.100.1074  Sa 1

10.100.1062 Sa 4

TARİF: Beher metre kavak ağacı gövdesi üzerindeki yan dalların kesilmesi, 5cm. çapından büyük yaralara macun sürülmesi
tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik,  
malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel 
giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı 
(budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                      Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1000 adet kavağın budanması fiyatı

 Kesilen dalların toplanarak 200m. mesafe

 Düz işçi

KAVAKLARDA YAN DALLARIN BUDANMASI VE TEPE TASHİHİ

Poz No.

 Fidan ustası

 dahilinde istif edilmesi karşılığı

 dahilinde istif edilmesi karşılığı

 Tepe tashii

 Fidan ustası

 Kesilen dalların toplanarak 200 m. mesafe

 Tepe tashii

 Düz işçi

 Fidan ustası

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

  1000 adet kavağın budanması fiyatı

Miktarı TutarıPoz No.

TutarıMiktarı

 2 - 7 m. yüksekliğe kadar beher metre
 ağaç gövdesinin budanması karşılığı

 Fidan ustası

 0 - 2 m. yüksekliğe kadar beher metre
 ağaç gövdesinin budanması karşılığı

                                       Toplam
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.944.1010 Kavaklarda 7 - 12 m. yüksekliğe kadar yan dalların
budanması ve tepe tashihi 1000,00

Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 33

10.100.1074  Sa 1

10.100.1062 Sa 6

TARİF: Tepe tashihi yapılması, kesilen dalların toplanarak 200m. dahilinde istif edilmesi için gerekli her türlü türlü işçilik,  
malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel 
giderler karşılığı dahil, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi beher 1000 adet kavak budama fiyatı 
(budamanın yapıldığı yerin zeminden yüksekliğine göre)

ÖLÇÜ: Budanan kavaklar sayılır. Bulunan sayı bine bölünür.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.945.1000 Parklarda çit nebatlarına form verilmesi 
m²

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 0,25

TARİF: Parklarda çit teşkil eden nebatlara gerekli formun verilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine,
alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, parklarda
çit nebatlarına form verilmesi beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ: Form verilen nebat yüzeyi ölçülerek metrekare Cinsinden hesaplanır.

 

Poz No.

Bahçevan

C İ N S İ

TutarıC İ N S İ

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 metre tülünde çit nebatlarına form  verilmesi fiyatı

                                       Toplam

Tutarı

 Tepe tashii

Poz No.

7 - 12 m. yüksekliğe kadar beher metre
 ağaç gövdesinin budanması karşılığı

 Düz işçi

Miktarı

 Fidan ustası

  1000 adet kavağın budanması fiyatı

Miktarı

 karşılığı
 Parklarda çit nebatlarına form verilmesi 

 Fidan ustası

 Kesilen dalların toplanarak 200 m.
 mesafe dahilinde istif edilmesi karşılığı

                                    Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.946.1000 Baltalıklarda traşlama kesimi
Ster

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 4

10.100.1062 Sa 1

TARİF: Baltalıklarda ağaçların toprak hizasından kesilmesi, 0.60- 1.20 metrelik uzunluklara parçalanması, 50m. mesafe
dahilinde nakledilmesi ve istifi için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri  
ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, odun bedeli hariç, baltalıklarda 
traşlama kesimi beher ster odun hazırlanması fiyatı 
Traşlama sonunda istifi yapılan odunlar ölçülerek ster Cinsinden hesaplanır.

ÖLÇÜ: İstifte ölçülen 1 m³ odun 1 sterdir.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.947.1000 İmar kesimi ve çalıların temizlenmesi
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 6

10.100.1062 Sa 4

TARİF: 10cm. çapa kadar çalıların ve çalılaşmış ağaçların kök kütüklerinden kesilmesi, dalların toplanması, 200m. mesafe
dahilinde yığılması için gerekli her türlü türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri  ile her nev'i 
yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, imar kesimi ve çalıların temizlenmesi 
beher dekar fiyatı 
İmar kesimi yapılan veya temizlenen saha ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

ÖLÇÜ: a) Bu birim fiyatı kapalılık derecesi %80 in üzerinde olan sahalarda uygulanır.

NOT: b) Kapalılık derecesi %80 den az ise %80 den az olan saha ölçüye dahil edilmez. Yani boşluk düşülür.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                     Toplam

 1 dekar sahada imar kesimi ve çalıların  temizlenmesi fiyatı

 Kesilen ağaçların toplanarak 200 m. 

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Ağaçların kesimi

Miktarı

 istifi karşılığı
 Odunların toplanarak 50 m. mesafe dahiline

Poz No. Miktarı

mesafe dahilinde istifi karşılığı

Poz No.

 Ağaçların traşlama kesimi,0.6 ila 1.20 m

 Düz işçi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 Ster odunun hazırlanması fiyatı

 Düz işçi

                                      Toplam

 boyunda parçalara ayrılması karşılığı

 Erbab işçi

 Erbab işçi

Tutarı

Tutarı
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.948.1000 Fidanlıklarda el ile ot alınması
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062 Sa 24

TARİF: Fidanlıklarda fidan ve fidelerin altlarındaki yabani otların kökleri ile birlikte elle sökülmesi, sökülen otların toplanarak
50m. Mesafe dahilinde depo edilmesi ve yakılması için gerekli her türlü türlü işçilik,  malzeme ve zayiatı, makine,
alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, 
fidanlıklarda el ile ot alınması beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Otu alınan saha dekar Cinsinden ölçülür.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.949.1000 Çim ve çiçeklik sahalarda yabani otların temizlenmesi
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 5

TARİF: Poz No. 56.948.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde, çim ve çiçeklik sahalarda yabani otların temizlenmesi beher 
dekar fiyatı.

ÖLÇÜ: Otu alınan saha dekar Cinsinden ölçülür.

 
Poz No : Analizin adı  : Ölçü 

Birimi
56.950.1000 Makasla çim ve çayır biçme

m2

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 0,05

TARİF: Çim ve çayır sahalarının biçilmesi, biçilen otların toplanması 50m. mesafe dahilinde yığın yapılması için gerekli
her türlü türlü işçilik,  malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; 
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim ve çayır biçme beher dekar fiyatı (biçme aletine göre)

ÖLÇÜ: Biçilen saha dekar Cinsinden hesaplanır.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

Poz No.

Poz No.

ÇİM VE ÇAYIR BİÇME

Poz No. Miktarı

 Çim ve çiçeklik sahalarda yabani otların 

 Düz işçi

mesafe dahilinde depo edilmesi karşılığı

 Makasla çimlerin biçilmesi ve 50 m. 

                                       Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar fidanlık sahasında elle ot alınması fiyatı

Tutarı

 temizlenmesi ve işyeri dışına taşınması

 mesafe dışına taşınması karşılığı

Fidanlıklarda otların elle alınması ve 50 m.

 Erbab işçi

TutarıMiktarı

Miktarı Tutarı

 1 dekar çim ve çiçeklik sahada yabani ot temizliği fiyatı

C İ N S İ

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 m2 çimin makasla biçilmesi fiyatı

 Bahçevan

                                         Toplam
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.950.1005 Tırpanla çim ve çayır biçme
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 5

TARİF: Çim ve çayır sahalarının biçilmesi, biçilen otların toplanması 50m. mesafe dahilinde yığın yapılması için gerekli
her türlü türlü işçilik,  malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; 
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim ve çayır biçme beher dekar fiyatı (biçme aletine göre)

ÖLÇÜ: Biçilen saha dekar Cinsinden hesaplanır.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.950.1010 Makina ile çim ve çayır biçme
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

19.100.1075  Sa 2

TARİF: Çim ve çayır sahalarının biçilmesi, biçilen otların toplanması 50m. mesafe dahilinde yığın yapılması için gerekli
her türlü türlü işçilik,  malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; 
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil, çim ve çayır biçme beher dekar fiyatı (biçme aletine göre)

ÖLÇÜ: Biçilen saha dekar Cinsinden hesaplanır.

C İ N S İ

C İ N S İ

                                          Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 dekar çimin tırpanla biçilmesi fiyatı

                                         Toplam

 1 dekar çimin makina ile biçme fiyatı

 Tırpanla çim ve çayırların biçilmesi 50 m.
 mesafe dışına taşınması karşılığı

Poz No. TutarıMiktarı

Poz No.

 mesafe dışına taşınması fiyatı
 Makinayla çimlerin biçilmesi ve 50 m. 

Miktarı Tutarı

 Çim biçme makinası

 Bahçevan

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.951.1000 Toprağın gübrelenmesi
Ton

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1062 Sa 0,5

07.001

Ton 1,6

10.100.1062 Sa 3

TARİF: Fidanlık, park ve ağaçlandırma sahalarındaki tabii veya sun'i gübrenin arabadan boşaltılması ve  200m. mesafe 
dahilinde taşınması, tam sahaya veya fidan diplerine projesine uygun olarak serpilmesi için gerekli her türlü türlü ,  
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve 
genel giderler karşılığı dahil, gübre bedeli hariç, toprağın gübrelenmesi beher ton gübre serpilme fiyatı

ÖLÇÜ: Sahaya serpilen gübre miktarı serpilmeden önce ton Cinsinden tartılır.

C İ N S İ

 100 m. mesafeye kadar taşınması

 F = 1,30 x K

                                       Toplam

 1 ton gübrenin serilmesi fiyatı

 K = Düz işçinin 1 saatlik ücreti = TL / Saat

Poz No. Miktarı Tutarı

 Gübrelerin taşıtlara yükletilmesi,
 boşaltılması ve istifi

 Düz işçi

 Serilmesi, serpilmesi karşılığı

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

        ( Poz No . 10.100.1062 )

 Düz işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.952.1000 Bitkisel toprağın temini

m3

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

m3 1,00

ton 1,60

10 km mesafe taşıma ücreti esas alınmıştır.

 ve genel gideri, olarak analize konulacaktır.
Müteahhit karı ve genel giderli olarak analize
 konulduğu zaman % .... müteahhit karı ve 
 genel giderler karşılığı satırı iptal 
 edilecektir.

TARİF: Fidanlık, park ve ağaçlandırma sahalarında nebatların gelişmeleri için lüzumlu bitkisel toprağın orman, fundalık vs. gibi
yerlerden kazılması , taşıtlara yüklenmesi M-metre mesafe taşınması, boşaltılması figüresi için gerekli her türlü türlü ,  
işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve 
genel giderler karşılığı dahil, bitkisel toprağın temini beher metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Figüre edilen bitkisel toprak metreküp Cinsinden hesaplanır,bulunan değerin %90 ı alınır. M 10 000 m

C İ N S İ

Toplam

 yukarıda yerine konulacaktır.

 "     "       15.115.1002
 "     "       15.120.1001

 "     "       15.005

Poz No .   07.001
 "     "       07.002

 "     "       15.002
 yukarıda yerine konulacaktır.

         b) ( ** ) İşin kapasitesi ve yapılma 

         c) ( * ) ve ( ** ) fiyatları müteahhit karı İşin kapasite

 "     "       07.003
 "     "       07.004
 "     "       07.005
 "     "       07.006

 ( ** ) Taşıma

Poz No .   15.115.1001

Poz No. Miktarı Tutarı

 M metre mesafeye taşınması

 ve taşımadan sonra figüresi : 

 ( * ) Kazı 

1 m3 fiyatı

 Kazılması, taşıtlara yükletip boşaltılması

 NOT : a) ( * ) İşin kapasitesi ve yapılma 
 durumu ile özelliğine göre 

 durumu ile özelliğine göre 
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.953.1000 Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10 - 15 cm.

kalınlıkta 1 m3 bitkisel toprağın serilmesi m3

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 3

TARİF: Ağaçlandırma, park ve fidanlık sahalarına figüreden alınan toprağın 10-15 cm kalınlığında serilmesi, yabancı
maddelerden ayıklanması, tohum yetiştirmeye uygun hale getirilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme  
ve zayiatı, makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler 
karşılığı dahil, bitkisel toprağın temini hariç, bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel
toprağın serilmesi beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ: Bitkisel toprak figüre ebadı üzerinden poz no 56.952.1000 deki şartlarla metreküp Cinsinden ölçülür, serme işleminden

sonra kalınlık kontrolu yapılır.

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.954.1000 Çim veya çayır keseklerinin kalıp halinde sökülmesi

m2

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 1

10.100.1062  Sa 0,5

TARİF: 25x15 veya 30x30 cm ebadında ve 8-10 cm kalınlığında çim ve çayır keseklerinin sökülmesi, 200m. mesafe dahilindeki
depo yerine veya nakil vasıtalarına taşınması ve istif edilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayiatı 
makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil
çim veya çayır keseği bedeli hariç, çim ve çayır keseklerinin kalıp halinde sökülmesi beher metrekare fiyatı
toprağın serilmesi beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ: Sökülen ve istif edilen çayır kesekleri ölçülerek metrekare Cinsinden hesaplanır.

                                        Toplam

 Figüreden alınması, verilmesi yabancı 

C İ N S İ

C İ N S İ

                                        Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Orjinal yerinde ölçü 1 m3 fiyatı

 maddelerin ayıklanması tohum yetişmeye
 uygun hale getirilmesi

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 m2 çim veya çayır kalıbının söküm fiyatı

Poz No. Miktarı Tutarı

 Düz işçi 

 Bahçevan

 200 m mesafe dahilinde nakil
 vasıtalarına yüklenmesi karşılığı

sökülmesi karşılığı

 15 x 25 cm. ebadında ve 8 ila 10 cm 
kalınlığında çim veya çayır keseklerinin 

Poz No. Miktarı Tutarı

 Erbab işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.955.1000 Çim veya çayır kesekleri ile kaplama

m2

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1074  Sa 0,2

10.100.1062  Sa 0,2

10.100.1062  Sa 0,1

TARİF: 25x15 veya 30x30 cm ebadında ve 8-10 cm kalınlığındaki çim ve çayır keseklerinin  200m. mesafe dahilinde taşınması
toprak sathına yerleştirilmesi bastırılması ve ilk suyun verilmesi için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayiatı 
makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil
çim veya çayır keseği bedeli ile su temini hariç, çim ve çayır kesekleri ile kaplama  beher metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Kaplanan saha  ölçülerek metrekare Cinsinden hesaplanır.

 

Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.956.1000 Fidanlıklarda siperliklerin serilmesi ve toplanması
Dekar

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 3

TARİF: Fidanlıklarda tava ve ekim yastıklarında mevcut siperliklerin bir defa serilip ve rule halinde toplanması için gerekli 
her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ,edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; 
müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil fidanlıklarda siperlik serilmesi ve toplanması beher dekar fiyatı

ÖLÇÜ: Siperlik serilen ve toplanan saha  ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

 

 İlk suyun verilmesi karşılığı

TutarıMiktarı

Poz No.

 mevcut siperliklerin bir defa serilmesi ve
 rule halinde toplanması karşılığı

 1 dekar fidanlık sahasına siperlik  serilmesi ve toplanması fiyatı

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1 m2 çim veya çayır keseğinin toprak  sathına yerleştirilmesi fiyatı

C İ N S İ

C İ N S İ

 Bahçevan

 25 x 15 cm. ebadında ve 8 ila 10 cm 

Poz No.

kalınlığında çim veya çayır keseklerinin 
toprak sathına yerleştirilmesi karşılığı

 Fidanlıklarda tava ve ekim yastıklarında 

 200 m mesafe dahilinde nakil 
vasıtalarından boşaltılması ve işyerine 
taşınması karşılığı

 Düz işçi

 Düz işçi

TutarıMiktarı

                                         Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 Erbab işçi
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Poz No : Analizin adı  : Ölçü 
Birimi

56.957.1000 Ağaçlarda kireç badana yapmak
1000,00

 Adet

Ölçü Birim Bölüm 
Birimi Fiyatı Toplamı

10.100.1063  Sa 5

10.100.1063  Sa 70

TARİF: Badana bulamacının hazırlanması, 20 cm çapa kadar dikili ağaçların toprak sathından itibaren 4 metreye kadar  
gövdesinin badana yapılması için gerekli her türlü türlü , işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ,edevat giderleri ile  
her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit karı ve genel giderler karşılığı dahil yalnız kireç bedeli ile su temini 
hariç, ağaçlarda kireç badana yapmak beher 1000 adet fiyatı

ÖLÇÜ: Badana yapılan ağaçlar sayılır.Bulunan sayı bine bölünür.

 Erbab işçi

 Erbab işçi

 Badana bulamacının hazırlanması 
karşılığı

                                       Toplam

 % .... Yüklenici  karı ve genel giderler

 1000 adet ağaç badana fiyatı

 20 cm lik çapa kadar dikili ağaçların 
toprak sathından itibaren 4 m. Ye

C İ N S İ Miktarı Tutarı

 kadar badana  yapılması karşılığı.

Poz No.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1110 Vasıta ile taşınır hidrolik düzenli 2200 lt.lik motorlu pülverizatörün  1 saat Saat
ücreti

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.120.1166 0.000265

10.100.1072 Saat 1

10.100.1062 Saat 4

19.100.1044 Saat 1

10.160.1025 kg 4.100

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1100 Traktör Kuyruk Milinden Hareketli 400 lt'lik Pülverizatörün 1 saatlik ücreti. Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1101 0.000265

10.100.1072 Saat 1

10.100.1062 Saat 2

19.100.1077 Saat 1

1 saat ücreti

Toplam

Pülverizatör operatörü

Düz işçi

Vasıta karşılığı:

Benzin

Cinsi

Pülverizatör işletilmesi 

(0.000265xA)

Bölüm Toplamı

YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ 

Kamyon

Akaryakıt, makina yağı, üstüpü karşılığı

Pülverizatör işletilmesi 

A=Pülverizatör fiyatı 

(0.000265xA)

1 saat ücreti

Toplam

Bölüm ToplamıCinsi

Pülverizatör operatörü

Düz işçi

Vasıta karşılığı:

35 HP'lik traktör
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1000 Traktör Kuyruk Milinden Hareketli 400 lt'lik Pülverizatör ile 1 dekar alana Dekar
"A" litre ilaçlı su uygulaması

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1100 Saat 0,002

Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1005 Traktör Kuyruk Milinden Hareketli 400 lt'lik Pülverizatör ile bir istasyonda İstasyon
yabancı ot ilacı uygulaması

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1100 Saat 0,002

Bölüm Toplamı

Toplam

Cinsi

Toplam

1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması fiyatı

% ….  Yüklenici karı ve genel giderler

Pülverizatör işletilmesi 

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT: A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Pülverizatör işletilmesi 

% ….   Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

Cinsi

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

1 dekar fiyatı

693



Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1010 10 lt.lik kollu sırt pülverizatörü ile 1 dekara A lt. Eriyik tatbiki Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Saat 0.033xA

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1015 10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü ile 1 dekara A lt eriyik tatbiki Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1079 Saat

Bölüm ToplamıCinsi

1 dekar fiyatı

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir dekar fiyatı

Toplam

Cinsi

Pülverizatör

Bölüm Toplamı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

% ….  Yüklenici karı ve genel giderler

Pülverizatör

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1025 El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su İstasyon
uygulaması

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1080 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1030 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile dekara A lt.eriyik Dekar
tatbiki

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Saat 0.002xA

Bölüm ToplamıCinsi

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Cinsi

Pülverizatör

Pülverizatör

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Bölüm Toplamı

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 istasyonda yabancı ot ilacı uygulaması

Toplam

1 dekar fiyatı

% ….  Yüklenici karı ve genel giderler
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1035 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su İstasyon
uygulaması

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1040 Taşınır 560 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt eriyik tatbiki Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1082 Pülverizatör Saat 0.002xA

Bölüm Toplamı

Bölüm Toplamı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

1 istasyonda ilaçlı su uygulaması

Pülverizatör

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar fiyatı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Toplam

Cinsi
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1045 Araç ile taşınır 560 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su İstasyon
uygulaması

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1082 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1050 Kendi yürür 1200 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1 dekara A lt.eriyik tatbiki
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1084 Saat 0.001xA

1 dekar fiyatı

Toplam

Bölüm Toplamı

Bölüm ToplamıCinsi

Pülverizatör

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Cinsi

Pülverizatör

1 istasyonda yabancı ot ilacı uygulaması
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1055 Kendi yürür 1200 lt.lik motorlu pülverizatör ile bir istasyonda ilaçlı su 
uygulaması istasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1084 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1060 Kendiyürür Hidrolik Kollu 2000 lt'lik Pülverizatör ile (Hoegendijkhof) bir 
dekara |<< A>> litre eriyik tatbiki. (A litre=1litre) Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1084 Saat 0,001

Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1istasyonda yabancıot ilacı uygulaması

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar fiyatı

Toplam

Bölüm Toplamı

Pülverizatör

Cinsi

Toplam

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Cinsi

Pülverizatör işletilmesi
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1065 Kendiyürür Hidrolik Kollu 2000 lt'lik Pülverizatör ile (Hoegendijkhof) bir 
istasyonda ilaçlı su uygulaması İstasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1084 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1070 Vasıtaya yüklenir hidrolik düzenli 2200 lt.lik motorlu pülverizatör ile 1
dekara A litre eriyik tatbiki Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1110 Saat 0.0005xA

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Pülverizatör

1 dekar fiyatı

Toplam

Bölüm Toplamı

Cinsi

Pülverizatör işletilmesi

1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

699



Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1075 Vasıtaya yüklenir hidrolik düzenli 2200 lt.lik motorlu pülverizatör ile 
bir istasyonda ilaçlı su uygulaması istasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1110 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1105 Araç ile çekilir 1000 litrelik motorlu pülverizatörün 1 saat ücreti
Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1106

0,000265

10.100.1072 Saat 1

10.100.1062 Saat 3

19.100.1077 Saat

10.160.1025 kg 3,5

1 saat ücreti

Toplam

Benzin

35 HP'lik traktör

Vasıta karşılığı

Düz işçi

Akaryakıt, makine yağı, üstüpü
 karşılığı

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 istasyonda yabancı ot ilacı uygulaması

Toplam

Pülverizatör

Bölüm Toplamı

Cinsi Bölüm Toplamı

Pülverizatör işletilmesi

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

(0,000265xA)

Pülverizatör Operatörü
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1080 Araç ile çekilir 1000 litrelik motorlu pülverizatörle bir dekara "A" litre
ilaçlı su uygulaması Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1105 Saat 0,002

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1085 Araç ile çekilir 1000 litrelik motorlu pülverizatörle bir istasyonda ilaçlı su
uygulaması İstasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1105 Saat 0,002

İstasyonda yabancıot ilacı uygulaması

Bölüm Toplamı

Cinsi Bölüm Toplamı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT:A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Pülverizatör

Cinsi

Pülverizatör

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar fiyatı

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Toplam

Toplam

701



Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1110 Traktör kuyruk milinden hareketli 1000 litrelik pülverizatörün 1 saat ücreti
Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1111

0,000265

10.100.1072 Saat 1

10.100.1062 Saat 3

19.100.1077 Saat 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1090 Traktör kuyruk milinden hareketli 1000 litrelik pülverizatör ile 1 dekara 
"A" litre ilaçlı su uygulaması Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1110 Saat 0,002

Cinsi

Pülverizatör

35 HP lik traktör

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan ilaçlı su bedeli hariç pülverizatör ile bir dekara <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir dekarda kullanılan ilaçlı su 
NOT: A litre ilaçlı su bedeli hariçtir

Cinsi

Pülverizatör işletilmesi

(0,000265xA)

Pülverizatör operatörü

Düz işçi

Vasıta karşılığı

Bölüm Toplamı

1 saat ücreti

Toplam

Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar fiyatı

Toplam
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.971.1095 Traktör kuyruk milinden hareketli 1000 litrelik pülverizatör ile bir 
istasyonda ilaçlı su uygulaması İstasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.971.1110 Saat 3,5

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1000 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm arasında 
bulunan süs bitkilerine, fidanlara veya agaçlara 5 litre eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Saat 0.170

Toplam

Cinsi

Pülverizatör

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj 
ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak 
ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, 
taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre 
ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre. 
ÖLÇÜ : Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su 
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

Bir adet fidan, süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı.

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

Pülverizatör

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 istasyonda yabancıot ilacı uygulaması

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1005
Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Saat 0.330

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1010 10 lt.lik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm. Arasında
bulunan ağaçlara 20 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Pülverizatör Saat 0.700

Pülverizatör

Toplam

Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

10 lt.lik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm arasında bulunan süs 
bitkilerine veya ağaç'a 10 lt eriyik tatbiki

Cinsi Bölüm Toplamı

Bir adet fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1015 10 lt.lik kollu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm'den yukarı bulunan
ağaçlara 30 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Saat 1.00

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1020 10 lt'lik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 0-30 cm. Arasında
bulunan süs bitkileri, fidan veya ağaç'a 5 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1079 Saat 0.125

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Pülverizatör

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

1 adet süs bitkisi, fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı.

Toplam

Toplam

Bölüm Toplamı

Cinsi Bölüm Toplamı

Pülverizatör

Cinsi

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1025 10.lt.lik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 30-40 cm. Arasında 
bulunan süs bitkilerine veya ağaç'a 10 lt eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1079 Saat 0.250

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1030 10 lt.lik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 40-60 cm.arasında 
bulunan ağaçlara 20 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1079 Saat 0.500

Toplam

Pülverizatör

Cinsi Bölüm Toplamı

Pülverizatör

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir adet süs bitkisi veya ağaç'ın  ilaçlama bedeli

Toplam

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

Cinsi Bölüm Toplamı

706



Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1035 10 lt.lik motorlu sırt pülverizatörü ile gövde çevresi 60 cm'den yukarı 
bulunan ağaçlara 30 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1079 Pülverizatör Saat 0.750

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1040 El ile çekilir 100 lt.lik pülverizatör ile gövde çevresi 0-30 cm. Arasında 
bulunan süs bitkisi, fidan veya ağaç'a 5 lt. eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1080 Pülverizatör Saat 0.030

Bir adet süs bitkisi, fidan veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Toplam

Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1045 El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 30-40 cm.
arasında bulunan süs bitkisi veya ağaç'a 10 lt eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1080 Pülverizatör Saat 0.070

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1050 El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 40-60 cm.
arasında bulunan ağaçlara 20 lt. eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1080 Pülverizatör Saat 0.140

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir adet süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

Bir adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1055 El ile çekilir 100 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 60 cm.den 
Yukarı bulunan ağaçlara 30 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1080 Pülverizatör Saat 0.200

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1060 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 0-30 cm. 
arasında bulunan süs bitkisi, fidan veya ağaca 5 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Saat 0.010Pülverizatör

1 adet fidan, süs bitkisi veya ağacın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 adet ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

Bölüm Toplamı

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1065 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 
30-40 cm. Arasında bulunan süs bitkilerine veya ağaç'a 10 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Pülverizatör Saat 0.020

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1070 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 40-60 cm.
arasında bulunan ağaçlara 20 lt.eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Pülverizatör Saat 0.040

1 adet ağacın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 ad.süs bitkisi veya ağaç'ın ilaçlama fiyatı

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

Cinsi Bölüm Toplamı
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.972.1075 Vasıta ile çekilir 250 lt.lik motorlu pülverizatör ile gövde çevresi 60 cm.
den yukarı bulunan ağaçlara 30 lt. eriyik tatbiki Adet

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1081 Pülverizatör Saat 0.060

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.974.1000 Bir dekar arazide mekanik olarak körfare mücadelesi
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Kapan araç karşılığı

(4x0.000265xA) Saat O.01XA

10.100.1070 II.ci sınıf usta Saat 0.10

10.100.1062 Düz işçi Saat 0.50

Taşıma karşılığı

19.100.1045 Pick-up Saat 0.10

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar arazide körfare mücadelesi fiyatı

Cinsi Bölüm Toplamı

Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

 A = Kapan fiyatı =.....

1 adet ağacın ilaçlama fiyatı

Toplam

Cinsi

TARİF: Park, bahçe, piknik sahaları, fidanlık, sedde ve servis yolları kenarları, baraj ve regülatör civarları ve sair yerlerde  kendi kendine yetişmiş 
veya emekle yetiştirlmiş ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin haşere, mantari ve sair hastalıklara karşı korumak maksadıyle 
pulverizatör ile ilaçlama yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma; Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Yalnız mahlül bedeli hariç, pülveizatör ile süs bitkilerine, fidanlara veya ağaçlara ilaçlı 
su tatbiki beher adet süs bitkisi, fidan veya ağaç fiyatı (pülverizatör tipi, ağaç çevresi ve ilaçlı su miktarına göre)
ÖLÇÜ : İlaçlı su uygulanan fidan yada ağaçların adet olarak sayısı
NOT : İlaçlı su bedeli hariçtir.

TARİF : Mekanik metodla kör fare mücadelesini gerektiren imlâ, sedde, depo toprakları; kanal şev ve banketleri; drenaj, deşarj, tahliye kanalları; 
göl rezervuar sahaları; park, bahçe ve piknik yerleri, biriktirme havuzları civarı, hava meydan ve limanları; spor ve kültür sahaları ve sair yer ve 
tesislerde; Körfare kapanı ile yapılan mekanik körfare mücadelesi için gerekli her türlü işçi ik, malzeme ve zayiatı, kapan, makine, alet ve edevat 
giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil bir dekar arazide mekanik olarak körfare 
mücadelesi beher dekar fiyatı.
ÖLÇÜ : Kapan kurulan saha projesinden yoksa mahallinde ölçülerek, dekar Cinsinden hesaplanır.
NOT: Bu birim fiyat 5 dekar ve daha az ölçüdeki sahalarda uygulanır. 5 da büyük sahalarda uygulanmaz.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.974.1005 1 dekar arazide kimyevi olarak kör fare mücadelesi
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.100.1070 II ci sınıf usta Saat 0.20

10.100.1062 Düz işçi Saat 0.80

Taşıma karşılığı

19.100.1045 Pic-up Saat 0.275

İlaçlanmış buğday kg 0.100

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.974.1010 1 Dekar arazide mekanik olarak Oyucu - Kemirici mücadelesi
(Azami 5 da için) Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1078 Kapan ve araç karşılığı Saat 0.00265xA

10.100.1070 II ci sınıf usta Saat 0.80

10.100.1062 Düz işçi Saat 3.20

Taşıma karşılığı

19.100.1045 Pic-up Saat 0.10

TARİF: Poz No. 56.974.1000 deki esaslar ve şartlar dahilinde bir dekar arazide  mekanik olarak oyucu-kemiricilerle mücadelebeher dekar fiyatı 
ÖLÇÜ : İlaçlanan saha projesi üzerinde yoksa mahallinde ölçülerek, dekar Cinsinden hesaplanır. 
NOT: 5 dekardan büyük sahalarda bu birim fiyat uygulanmaz.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

 Kapan fiyatı:..........TL.

TARİF: Kimyevi metodla kör fare mücadelesini gerektiren imla, sedde, depo toprakları, kanal şev ve banketleri, drenaj, deşarj ve tahliye kanalları, 
biriktirme havuzları civarı; göl rezervuar sahaları, hava meydanları ve limanları vesair yer ve tesislerde : (strikininli sülfat ile hazırlanmış fasulyeli 
yem dahil) kimyevi olarak yapılan kör fare mücadelesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edavat giderleri ile her 
nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil. Bir dekar arazide kimyevi olarak (strikininli yem ile) kör fare 
mücadelesi beher dekar fiyatı
ÖLÇÜ : İlaçlanan saha projesi üzerinde yoksa mahallinde ölçülerek, dekar Cinsinden hesaplanır.   

Bölüm Toplamı

Toplam

Bölüm Toplamı

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bir dekar arazide kimyevi olarak oyucu kemirici hay.müc.tutarı

Cinsi

Cinsi
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.975.1000 Mekanik ot kontrolunda 1 yd3'lük Ekskavatörün kullanılması
Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1001 Ekskavatör Saat 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.975.1005 Mekanik ot kontrolunda 1 - 1/2 yd3 Ekskavatör
Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1003 Ekskavatör Saat 1

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Ekskavatörün 1 saat ücreti

Toplam

Bölüm Toplamı

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

Ekskavatörün 1 saat ücreti

Toplam

TARİF :Sulama, deşarj, drenaj, tahliye kanalları, tersip bentleri, su yolları ve diğer su tesislerinin yatak ve şevlerinde meydana gelecek problem 
yaratan çapı 5 cm ve daha küçük olan saz, kamış ve diğer su içi otları, söğüt, ılgın ve sair bitkilerin tesisin kesidini bozmayacak şekilde sıyrılarak 
sökülmesi, boom mesafesi dahilinde depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i 
yükleme, taşıma boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil mekanik ot kontrolunda 1yd3'lük eksvatör kullanılması beher saat fiyatı
ÖLÇÜ : Eksvatörün bilfiil mekanik ot kontrolunda çalıştığı saatler tesbit edilecek, buna iş sahasına geliş, gidişte ve tamirde geçen satler ile bilfiil 
ot kontrolunda çalışmadığı zamanlarlardaki çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tesbit etmek üzere kontrol mühendisliği 
tarafından ataşman tutulacak, buraya ekskavatörün çalıştığı km.ler arası çalışan saat kaydelicektir. Bu ataşmanlar kontrolluk, müteahitlik ve 
ekskavatör operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği müteahhide verilecektir.

TARİF :Sulama, deşarj, drenaj, tahliye kanalları, tersip bentleri, su yolları ve diğer su tesislerinin yatak ve şevlerinde meydana gelecek problem 
yaratan çapı 5 cm ve daha küçük olan saz, kamış ve diğer su içi otları, söğüt, ılgın ve sair bitkilerin tesisin kesidini bozmayacak şekilde sıyrılarak 
sökülmesi, boom mesafesi dahilinde depo edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i 
yükleme, taşıma boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil mekanik ot kontrolunda 1yd3'lük eksvatör kullanılması beher saat fiyatı
ÖLÇÜ : Eksvatörün bilfiil mekanik ot kontrolunda çalıştığı saatler tesbit edilecek, buna iş sahasına geliş, gidişte ve tamirde geçen satler ile bilfiil 
ot kontrolunda çalışmadığı zamanlarlardaki çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tesbit etmek üzere kontrol mühendisliği 
tarafından ataşman tutulacak, buraya ekskavatörün çalıştığı km.ler arası çalışan saat kaydelicektir. Bu ataşmanlar kontrolluk, müteahitlik ve 
ekskavatör operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği müteahhide verilecektir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1000 Bitkisel kaplamada motor grayder'in kullanılması
Saat

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

19.100.1012 Motor grayder Saat 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1005 Bitkisel kaplama yapılacak sahanın hayvanla çekilen tırmıkla gevşetilmesi
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.110.1001 Tırmıklama  karşılığı Saat 2.70

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Motor grayderin 1 saatlik fiyatı

Bölüm Toplamı

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Tırmıkla gevşetilme fiyatı

Toplam

Cinsi

Ekip yükleniciden A = Ekip fiyatı = ...........TL. 

TARİF: Bitkisel kaplama yapılmak maksadı ile hazırlanmış olan toprağın tohum ekimi sırasında ve ekimden önce bir çift hayvanla çekilebilen 
demir tırmıkla gevşetilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet  ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme taşıma, 
boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil bitkisel kaplama yapılacak sahanın hayvanla çekilen tırmıkla gevşetilmesi beher dekar 
fiyatı.
ÖLÇÜ: Tırmıkla gevşetilen saha projesinde yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.
NOT: Ekip çeki vasıtası bir çift hayvan(at, katır, öküz) ve sürücüden ibarettir

TARİF: Erozyonu önlemek maksadı ile bitkisel kaplama yapılacak  ve tohum ekmeğe elverişli bulunan imlâ, sedde, depo, yatak, kanal ve servis 
yollarının şevleri ile diğer tesislerin greyder ile ince reglajının yapılması, saha içinde bulunan kaya ve küskülük kazı kesitlerindeki çukurların 
doldurulması, bombelerin giderilmesi kabil olan engebelerin düzeltilmesi ve benzeri işler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, 
alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil bitkisel kaplamada motor greyderin 
beher saat ücreti
ÖLÇÜ : Motor greyderin bilfiil mekanik ot kontrolunda çalıştığı saatler tesbit edilecek, buna iş sahasına geliş, gidişte ve tamirde geçen satler ile 
bilfiil ot kontrolunda çalışmadığı zamanlarlardaki çalıştığı saatler ithal edilmeyecektir. Çalışan saat miktarını tesbit etmek üzere kontrol 
mühendisliği tarafından ataşman tutulacak, buraya ekskavatörün çalıştığı km.ler arası çalışan saat kaydelicektir. Bu ataşmanlar kontrolluk, 
müteahitlik ve ekskavatör operatörü tarafından her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanağın bir örneği müteahhide verilecektir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1010 Çayır tohumu ekilmesi
(Tohum idareden) Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.100.1062 Düz işçi Saat 6.00

Taşıma karşılığı

19.100.1045 Pic-up Saat 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1015 Hayvan ile çekilen demir tırmıkla birlikte sürgü (tapan) çekilerek 
tohumların toprağa karıştırılması Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.110.1001 Çift hayvan ile sürgü çekmek Saat 0.50

10.100.1070 Usta Saat 0.10

10.100.1062 Düz işçi Saat 0.50

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar sahaya çayır tohumu ekilmesi fiyatı

Toplam

Bölüm Toplamı

1 dekarda tırmık çekerek  tohumu kapatma fiyatı

Toplam

Cinsi Bölüm Toplamı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Cinsi

TARİF: Tohum ekmek maksadiyle hazırlanan sahaya  ekilecek çayır tohum larının istenilen nisbetde karıştırılmak suretiyle hazırlanması, 
çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılarak idarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması 
ekim sahasına taşınması idarenin göstereceği usul ve şekilde el ile ekim yapılması, artan ve boş çuvalların idare deposuna teslim için yapılan her 
türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı 
dahil (Tohum idareden) beher dekar fiyatı.
ÖLÇÜ: Projesinde yoksa mahallinde ölçülerek dekar oalrak hesaplanır.
NOT: Tohum idarece karşılanacaktır.

Poz No. 56.970.110 deki şartlar ve esaslar altında ekim yapılan sahalardaki tohumların toprağa karışması ve üzerinin kapatılması için bir çift 
hayvanla  çekilen demir tırmık aksamı na bağlanacak 25-30 kg ağırlığında ve idarenin kabul edeceği şekilde yaş ağaç dallarından örülerek 
hazırlanmış sürgü (tapan) çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine alet veedevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, 
boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil hayvan ile çekilen demir tırmıkla birlikte sürgü (tapan) çekilerek tohumla rın toprağa 
karıştırılması. Beher dekar fiyatı.
ÖLÇÜ: Varsa projesi üzerinden projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır
NOT: Ekip, çeki vasıtası( tırmık tapan) ile birlikte bir çift at veya bir çift katır ve sürücüsünden ibarettir

Ekip yükleniciden A = Ekip fiyatı .........TL.   
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1020 Tohum ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekme
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.100.1062 Düz işçi Saat 4.00

Poz No: Analizin Adı: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.973.10000 Su Akışı Olan Kanallarda 1 İstasyonda Doğal Akış Yöntemi ile Yabancıot 
İlacı uygulaması İstasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.100.1070 Usta Saat 3,5

10.100.1063 Erbab işçi Saat 3,5

19.100.1045 Pic-up Saat 3,5

Bölüm Toplamı

Toplam

Cinsi

TARİF: Poz No. 56.970.110 deki sahalar dahilinde tohum ekimi yapılmış, poz no. 56.970.1015 deki esaslar dahilinde tırmık ve sürgü (tapan) 
çekilmiş sahanın 100-150 kg ağırlığında taş, beton veya içerisi su veya kumla doldurulmuş madeni merdanenin aynı satıh üzerinden birbirine 
dikey iki doğrultuda en az iki defa geçirilmesi şartıyle silindiraj yapılacak tohumların toprağa yapışmasını sağlamak için gerekli her türlü işçilik, 
malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil tohum 
ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekilmesi beher dekar fiyatı
ÖLÇÜ: Merdane çekilen saha projesi üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar Cinsinden hesaplanır.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 istasyonda yabancıot ilacı uygulama fiyatı

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bölüm Toplamı

1 dekara merdane çekme bedeli

Toplam

Cinsi

TARİF: Sualtı ve yüzen yabancıotlar ile alg sorunu bulunan ve suakışı olan sulama kanalları, drenaj, deşarj ve tahliye kanallarında yapılan su 
ilaçlamaları için gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı 
dahil, yalnız kullanılan ilaç bedeli hariç doğal akış yöntemi ile bir istasyonda yabancıot uygulaması fiyatı.
ÖLÇÜ: Sulama kanalları yabancıot savaşımı için kurulan bir istasyon
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama süresince (3 saat) kanaldan geçen toplam su hesaplanıp (QX3X60X60) he m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.973.1005 Su Akışı Olan Kanallarda İstasyon Yöntemi ile Göztaşı Uygulaması 
İstasyon

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

10.100.1070 Sa 1

10.100.1063 Sa 1

19.100.1044 Sa 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1040 Bitkisel Kaplama Çalışmalarında Kullanılacak Ayrık Toprakaltı Gövdeleri
(rizom) nin Toplanması Kg

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.909.1000 dekar 0,0025

19.100.1044 Saat 0,02

Toprağın çapalanması ve toprak altı gövdelerinin 
toplanması

Cinsi

Usta

Erbab işçi

Pic-up

1 Kg ayrık toprakaltı gövdesinin fiyatı

Toplam

Toplam

Bölüm Toplamı

Bölüm Toplamı

Cinsi

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Taşıma karşılığı

Pic-up

NOT: 1 dekar alanda ortalama 400 kg ayrık toprakaltı gövdesi bulunduğu varsayılmıştır.

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 istasyonda göztaşı uygulama fiyatı

TARİF: İpliksi yeşil alg sorunu bulunan ve su akışı olan sulama kanalları drenaj, deşarj ve tahliye kanallarında yapılan göztaşı ilaçlamaları için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, 
yalnız kullanılan göztaşı bedeli hariç istasyon yöntemi  ile göztaşı uygulamasının beher istasyon fiyatı
ÖLÇÜ: Sulama kanalları yabancıot savaşımı için kurulan bir istasyon
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama süresince (3 saat) kanaldan geçen toplam su hesaplanıp (QX3X60X60) he m³ su için uygulanan ilaç bedeli ile 
çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Birimi

56.970.1025 Serpme Yöntemi ile Bitkisel Kaplama Yapılması
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.970.1000 Saat 0,75

56.909.1000 Toprağın çapalanması dekar 1

56.906.1000 dekar 1

56.970.1010 dekar 1

Poz No: Analizin Adı: Ölçü

56.970.1030
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.970.1000 Saat 0,75

56.918.1000 dekar 1

19.100.1044 Saat 1

Bölüm Toplamı

Toplam

TARİF: Bitkisel kaplama yapılacak alanın motor greyderle düzeltilmesi, toprağın çapalanması, elle tırmıklanması ve çayır tohumu ekilme si için 
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel 
giderler karşılığı dahil yalnız tohum bedeli hariç serpme yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması beher dekar fiyatı
ÖLÇÜ: Bitkisel kaplama yapılacak alanın dekar olarak ölçülmesi
NOT: Tohum bedeli hariçtir.

TARİF: Bitkisel kaplama yapılacak alanın motor greyderle düzeltilmesi, çizgi açılması, çizgilere çim tohumu ekilmesi ve kapatılması için giderleri 
ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil, yalnız tohum bedeli hariç, çizgi yöntemi ile bitkisel 
kaplama yapılması beher dekar fiyatı.
ÖLÇÜ: Bitkisel kaplama yapılacak alanın dekar olarak ölçülmesi
NOT: Tohum bedeli hariçtir.

Bölüm Toplamı

Pic-up

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Bitkisel kaplamada motor 
grayderin kullanılması

Bitkisel kaplamada toprağın 
elle tırmıklanması

Bitkisel kaplamada motor 
grayderin kullanılması

1 dekar arazide çizgi yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması fiyatı

Çizgi Yöntemi ile Bitkisel Kaplama Yapılması

Cinsi

Çayır tohumu ekilmesi

Toplam

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

Cinsi

1 dekar arazide serpme yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması fiyatı

Çizgi yöntemi ile çim tohumu ekimi
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Poz No: Analizin Adı: Ölçü
Ayrık Toprakaltı Gövdeleri (rizom) kullanılarak çizgi yöntemi ile bitkisel Birimi

56.970.1035 kaplama yapılması
Dekar

Poz No.
Ölçü 

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

56.970.1000 Saat 0,75

56.970.1040 kg 40

56.918.1000 dekar 1

19.100.1044 Saat 1

Bölüm Toplamı

Pic-up

% .... Yüklenici karı ve genel giderler

1 dekar arazide çizgi yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması fiyatı

Toplam

Bitkisel kaplamada motor
 grayderin kullanılması

Cinsi

TARİF: Bitkisel kaplama yapılacak alanın motor greyderle düzeltilmesi ayrık toprakaltı gövdelerinin toplanması, çizgi açılması, çizgilere ayrık 
toprakaltı gövdelerinin dikilmesi ve kapatılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine alet ve edevat giderleri ileher nev'i 
yükleme taşıma, boşaltma;  Yüklenici kârı ve genel giderler karşılığı dahil ayrık toprakaltı gövdesi kullanılarak çizgi yöntemi ile beher dekar 
fiyatı. 
ÖLÇÜ: Bitkisel kaplama yapılacak alanın dekar olarak ölçülmesi
NOT: Dekara 40 kg ayrık toprakaltı gövdesi dikilecektir.

Bitkisel kaplamada kullanılacak ayrık toprakaltı 
gövdelerinin toplanması

Çizgi yöntemi ile ayrık toprakaltı gövde dikimi
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Büyüklük Birimi Sembol (TSE)

Metre m

Santimetre cm

Kilometre km

Milimetre mm

Metrekare m²

Kilometrekara km²

Mektreküp m³

Kilometreküp km³

Kilogram kg

Gram g

Dakika min

Gün d…. gün de yazılabilir (m³/gün gibi)

Yıl a…. yıl da yazılabilir (m³/yıl gibi)

Saat h

Saniye s

Uzunluk

Kütle

Hacim 

Zaman 

TEMEL BİRİMLER
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AMORTİSMAN ÇİZELGESİ

POZ NO MAKİNE ADI AMORTİSMAN
YEDEK

 PARÇA

TAMİR 

BAKIM

SERMAYA 

FAİZİ

NAKİL 

MONTAJ

DEMONTAJ

TOPLAM

10.120.1001 Ekskavatör ve dragline tipi 

makinalar 100 HP (1Yd³)
0,000137

10.120.1005 Ekskavatör (paletli) (210 HP) 

(maksimum 2,5 m³)
0,000171

10.120.1006 Ekskavatör ve dragline tipi 

makinalar 260 HP (3yd3)
0,000137

10.120.1007 Ekskavatör (paletli) (260 HP) 

(maksimum 2,5 m³)
0,000171

10.120.1008 Ekskavatör beko takriben 

125 HP (3/4-15/8 yd3)
0,000171

10.120.1011 Traktör ripper (TD25 veya emsali 

185 HP+ripper)
0,000171

10.120.1012 Motor greyder (80 HP'den yukarı 

güçte, takriben 9 ton)
0,000171

10.120.1013 Greyder (190-209 HP) 0,000116

10.120.1019
Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 

185 HP+bıçak)
0,000171

10.120.1023 210 Cfm lik Kompresör + hortum ve 

tabancalar)
0,000274

10.120.1024
Vantilasyon Makinası ( 210 Cfm'lik 

kompresör + vantilasyon boruları, 

aksesuarı dahil)

0,000274

10.120.1029
Kazıcı yükleyici (100 HP) 

(maksimum 2,5 m³) 
0,000083 0,000044 0,000011 0,000023 0,000010 0,000171

10.120.1030

Yükleyici  

(1 1/2 yd³ lük ve 5500 libre taşıma 

güçlü takriben 80 DHP muadili lastik 

tekerlikli )

0,0001 0,000053 0,000013 0,000024 0,00001 0,0002

10.120.1031
Yükleyici (lastik tekerlekli

 (100 HP) (maksimum 2 m³) 
0,000083 0,000044 0,000011 0,000023 0,000010 0,000171

10.120.1033 Motörü ile ve takriben 250 litrelik 0,000167 0,00009 0,000022 0,000047 0,000020 0,000346

10.120.1040

Vibratör

 (21/2 HP güç (9 - 16 yd³/saat  

kapasiteli )

0,00005 0,000027 0,000007 0,000022 0,00001 0,000116

10.120.1042  Konkasör (120-150 m³/sa 215 HP) 0,000086

10.120.1043
Elek Makinası (Takriben üniversal 

SB 60 emsali )
0,000171

10.120.1044 Eleme makinası ( 70 HP, 100 m³/sa) 0,000137

10.120.1051 Motopomp (5 Ps. Gücünde) 0,000346

10.120.1052 Motopomp (10 HP) 0,000137

10.120.1056 Motopomp (45 Ps. Gücünde) 0,000346

10.120.1059 Arazöz (5 tonluk su tankı) 0,000171

10.120.1063
Her cins (Titreşimli darbeli)  motorlu 

kompaktör 
0,000346

10.120.1064

Titreşimli silindir (4 - 5 tonluk statik 

ağırlık ve 8 - 9 tonluk dinamik 

kuvvette titreşimli

 silindir + lastik tekerlekli traktör,

 takriben T ( 35 - 58) DHP)

0,000171

10.120.1065

Titreşimli silindir (4 - 5 tonluk statik 

ağırlık ve 8 - 9 tonluk dinamik 

kuvvette titreşimli

 silindir + lastik tekerlekli traktör,

 takriben T (41 - 56) DHP)

0,000171

10.120.1072

Komple keçiyağı silindir

(40 DHP paletli traktör + toplam 

asgari 4500 kg  olan, beheri en az 

1.20m uzunlukta 1 çift tanburlu)

0,000171

10.120.1073

Demir merdaneli silindirin

(40 DHP asgari 8 - 10 tonluk 3 

tekerlekli silindir)

0,000171
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AMORTİSMAN ÇİZELGESİ

10.120.1075

Lastik tekerlekli silindir

 ( Asgari 7 tonluk + 40 DHP çekici 

ile)

0,000171

10.120.1114

Kayar Kalıplı Brton Kaplama 

Makinası (50 m³/sa kapasiteli - 130 

HP gücünde)

0,000243

10.120.1126
Otomatik beton santralı 1000 litre 

kapasiteli 50 m³/saat 
0,000171

10.120.1143 Jeneratör ( 5 kW veya daha büyük) 0,000137

10.120.1184
Kanalet fabrikası ( Saatlik 2 m³/saat 

prefabrik beton kapasiteli)
0,0000500 0,0000265 0,0000065 0,0000120 0,0000050 0,000100

10.120.1058 Mobil Beton Pompası (420 HP) 0,000171

10.120.1227 Paletli delgi makinası 0,000116

10.120.1237 Demir kesme ve bükme makinası 0,000116

10.120.1238 Forklift (4 ton, 40 HP) 0,000242

10.120.1239  Mobil vinç ( 9 ton, 80 HP) 0,000151

10.120.1055 Motopomp (10 HP) 0,000346

10.120.1158 Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) 0,00022 0,00012 0,00003 0,00005 0,00002 0,00044

10.120.1159 Bahçe traktörü (35 HP gücünde) 0,00022 0,00012 0,00003 0,00005 0,00002 0,00044

10.120.1026

Enjeksiyon makinası 

(210 cfm.kapasiteli kompresör

 + enjeksiyon boruları + malzeme 

tankı)

0,0004

10.120.1041 Komple kompresörle çalışan vibratör 0,000274

10.120.1046

Elevatör

(Takriben 25 HP gücünde 18,24 m 

uzunluğunda ve 60 cm bant 

genişliğinde) 

0,000171

10.120.1053 Motopomp
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