
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşi
Sayfa No : 1

Tarih : 10.06.2019

A1 B2

Sıra
No

İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Ölçü

Birimi
Miktarı

Teklif Edilen
Birim Fiyat

Tutar 

1 10.380.1411
3+3 mm kalınlıkta renksiz saydam 0,76 pvb'li lamine 
cam

M2 320,17 62,63 20.052,25

2 15.120.1001
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest 
kazı)

M3 50,000 4,16 208,00

3 15.120.1002
Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest 
kazı)

M3 10,000 5,54 55,40

4 15.120.1005
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya 
kazılması (serbest kazı)

M3 20,000 9,4 188,00

5 15.150.1002

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli 
dahil)

M3 5,000 175,82 879,10

6 15.150.1003

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

M3 382,041 182,7 69.798,89

7 15.160.1003
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

TON 9,200 3546,21 32.625,13

8 15.160.1004
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

TON 7,371 3489,45 25.720,74

9 15.160.1005
Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, 
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

TON 1,582 3446,65 5.452,60

10 15.180.1002
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 
yapılması

M2 92,00 48,36 4.449,12

11 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 398,00 50,58 20.130,84

12 15.185.1002
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m 
arası)

M3 288,021 8,13 2.341,61

13 15.210.1004 Ocak taşı ile blokaj yapılması M3 4.962,993 78,01 387.163,08

* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

  Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı 
yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

Standart Form -- KİK015.5/Y

Birim Fiyat Teklif Cetveli



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşi
Sayfa No : 2

Tarih : 10.06.2019

14 15.220.1004
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 
190 mm) ile duvar yapılması

M2 10.571,71 40,53 428.471,41

15 15.220.1005
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 
135 mm) ile duvar yapılması

M2 79,34 46,98 3.727,39

16 15.225.1010
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları
ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50
n/mm² ve 400 kg/m³)

M2 517,95 62,93 32.594,59

17 15.245.1002 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi M2 50,00 3,63 181,50

18 15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması M2 227,00 16,36 3.713,72

19 15.275.1101
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva 
yapılması (dış cephe sıvası)

M2 7.883,98 35,38 278.935,21

20 15.275.1102
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla 
sıva yapılması (iç cephe sıvası)

M2 13.651,90 31,88 435.222,57

21 15.300.1001
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta 
kaplamalı)

M2 90,00 99,05 8.914,50

22 15.315.1001
Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur 
borusu temini ve yerine tesbiti

MT 38,00 13,62 517,56

23 15.315.1003
Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur 
borusu temini ve yerine tesbiti

MT 70,00 22,66 1.586,20

24 15.325.1007 Çatı üzerine 0.7mm trapez alüminyum ile çatı örtüsü M2 150,000 85,32 12.798,00

25 15.335.1003

5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı 
extrüde polistren levhalar  (xps - 200 kpa basınç 
dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve 
üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)

M2 353,65 61,81 21.859,11

26 15.380.1005

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her 
türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite,  beyaz 
seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar 
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2 101,25 44,88
4.544,10

27 15.380.1053

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

M2 35,00 49,5 1.732,55

* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

  Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı 
yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

Standart Form -- KİK015.5/Y

Birim Fiyat Teklif Cetveli



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Ek Hizmet Binası Yapım İşi
Sayfa No : 3

Tarih : 10.06.2019

28 15.385.1008

60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm 
derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo 
yapıştırıcısı ile)

M2 182,25 64,12 11.685,87

29 15.390.1024

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, 
rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 
ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz 
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı 
ile)

M2 47,00 70,08 3.293,76

30 15.390.1064

(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, 
rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 
ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz 
aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo 
yapıştırıcısı ile)

M2 140,00 71,81 10.053,40

31 15.410.1102
2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme 
kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

M2 33,38 146,86
4.902,19

32 15.410.1401
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik 
yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya 
cilalı)

M2 36,00 195,98
7.055,28

33 15.460.1002
Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve 
eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı 
yapılması ve yerine konulması

KG 1.910,25 32,7 62.465,18

34 15.460.1007
Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı 
alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine 
konulması

KG 400,00 34,71 13.884,00

36 15.540.1102
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya 
yapılması

M2 48,52 24,53 1.190,20

37 15.540.1212
Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması
(iç cephe)

M2 425,77 4,36 1.856,36

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) 1.920.249,41

* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

  Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

  Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı 
yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

Standart Form -- KİK015.5/Y

Birim Fiyat Teklif Cetveli


