
Birim Fiyat Listesi

3000 m2 19,75 TL

3001 m2 30,41 TL

3002 m3 1.472,60 TL

3003 m3 1.466,73 TL

3004 m3 3.745,54 TL

3005 m3 282,48 TL

3006 m3 285,48 TL

3007 m2 134,63 TL

3008 m2 76,19 TL

3009 m2 29,18 TL

3010 m3 456,50 TL

3011 m3 293,75 TL

3012 m3 8,13 TL

3013 m3 303,60 TL

3014 m2 9,91 TL

3015 m2 10,93 TL

3016 m2 104,73 TL

3017 m3 447,23 TL

3018 m2 103,13 TL

1- AHŞAP İMALATLAR

A-KARKAS, TAVAN, DÖ ŞEME VE DUVAR İŞLERİ

2.Sınıf çam kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük 
demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması                         
(çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)

2.Sınıf çam kerestesi ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas 
yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)

Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli 
elemanların sökülmesi

Duvar kaplaması karkası yapılması (dış cephe)

1.Sınıf meşe kerestesi ile cıvata-somun-bulon ve işlenmiş küçük 
demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas yapılması                         
(çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)

İdare malı çam veya sert ağaç kereste ile cıvata-somun-bulon ve 
işlenmiş küçük demirler marifetiyle ahşap takviye ve karkas 
yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)

İdare malı çam kereste ile çivi marifetiyle ahşap takviye ve karkas 
yapılması (çatı-tavan-döşeme ve duvarlarda)

Klasik müzeyyen çıtalı tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Normal tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Sıva üzerleri tezyinatlı bölümlerdeki tavan veya duvarda bağdadi 
çakılması

Askıya alma (takviye yapılması)

İdare malı kereste ile askıya alma (takviye yapılması)

10 m yüksekliğe kadar ağır iş iskelesi yapılması

Ahşap karkas sökülmesi (çatı-beden duvarı-döşeme ve tavan 
karkası için)

Tezyinatlı kısımlarda bağdadi sökülmesi

Metal deplüvayye (rabitz) çakılması

(2,5-3) cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi 
ile alaturka döşeme yapılması

2.sınıf çam kerestesi ile sızdırmasız kalas döşeme yapılması

19 mm yonga levha ile köşe taksimatlı masifli fugalı asma tavan 
yapılması
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3019 m2 17,40 TL

3051 mt 147,30 TL

3052 mt 146,35 TL

3053 mt 219,66 TL

3054 mt 36,04 TL

3055 mt 25,10 TL

3056 mt 30,86 TL

3057 mt 125,29 TL

3058 mt 75,76 TL

3059 mt 38,20 TL

3060 mt 22,08 TL

3061 mt 15,33 TL

3062 mt 63,29 TL

3063 mt 35,19 TL

3064 mt 12,88 TL

3065 mt 35,39 TL

3067 m2 594,23 TL

3068 mt 666,79 TL

1.sınıf çam kerestesi ile nebati tezyinatlı kontrplak bileşimli 3 cm 
kalınlığında dekopaj ile barok ve ampir desen yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, 
profilli, parçalı, eliböğründe (eğri) yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli dişli 
süpürgelik yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile (10x3) cm ebadında profilli çift dişli , pahlı 
arka yüzeyinde tesisat kanal boşluklu süpürgelik yapılması

(5-12) cm yüksekliğinde profil işlemeli süpürgelik sökülmesi

Profilli mevcut süpürgeliklerin sökülmesi , onarılması ve yerine 
konulması işçiliği

1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 1,5 cm kalınlıkta 
kuşak yapılması

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

1.sınıf çam kerestesi ile (5x5) cm ebadında profilli köşe korniş 
kordon yapılması

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

(10-30) cm genişlikte klasik profil işlemeli koltuk altı silmesi 
sökülmesi

(0-15) cm genişlikte profil işlemeli klasik ahşap koltuk altı silmesi 
pervazı sökülmesi

1.sınıf meşe kerestesi ile (4-6) cm çapında yuvarlak kesitli korniş 
yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta 
profilli çıtalı sabit saçak altı alın kornişi yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta 
profilli dişli duvar bandı yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile (25-30) cm genişlikte 3 cm kalınlıkta 
dekopajlı saçak süs pervazı yapılması

2.sınıf çam kerestesi ile tahta perde yapılması

B-SİLME, PERVAZ, KORN İŞ, SÜPÜRGELİK, SÜSLEME 
ELEMANLARI VE EL İBÖĞRÜNDE YAPILMASI İŞLERİ

1.sınıf çam kerestesi ile (15-20) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 
klasik profilli koltuk altı silmesi ve ayna pervazı yapılması

Birim Fiyat Listesi / 2



Birim Fiyat Listesi

3069 mt 630,04 TL

3070 mt 94,86 TL

3071 mt 41,93 TL

3072 mt 58,90 TL

3073 mt 35,59 TL

3101 m2 40,31 TL

3102 m2 43,55 TL

3103 m2 40,46 TL

3104 m2 51,55 TL

3105 m2 7,09 TL

3106 m2 11,33 TL

3107 m2 25,10 TL

3108 m2 53,01 TL

3109 m2 115,96 TL

3110 m2 183,64 TL

3111 m2 60,56 TL

3151 mt 19,81 TL

3152 mt 42,61 TL

3153 mt 10,51 TL

3154 mt 8,50 TL

1.sınıf çam kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar 
kaplaması yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile ortalama 3 cm kalınlığında duvar 
kaplaması yapılması

Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi

D- KAPI, PENCERE VE MERD İVEN YAPILMASI İŞLERİ

Ahşap kaplama sökülmesi

İnce ahşap kaplama sökülmesi

Ahşap klasik işlemeli kaplama sökülmesi

1.sınıf çam kerestesi ile ince ahşap kaplama yapılması

Meşe kaplama yapılması

Ceviz kaplama yapılması

Kayın (astar) kaplama yapılması

Her renk lamine levha ile kaplama yapılması

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

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

(10-15) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile 
profilli saçak alın silmesi yapılması

C- KAPLAMA İŞLERİ

1.sınıf çam kerestesi ile asgari (10x10) cm ebadında motifli, 
profilli,parçalı, eliböğründe (eğri) yapılması

2.sınıf çam kerestesi ile kavisli saçak altlarına eliböğründe şeklinde 
omurga kasnağı yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte klasik profilli pervaz 
yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (13x3,5) cm ebadında profilli , dişli kapı 
pervazı yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile (10-12) cm genişlikte basit düz pervaz 
yapılması

Ahşap klasik pervaz sökülmesi
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3155 m2 28,38 TL

3156 m2 349,91 TL

3157 m2 90,39 TL

3158 m2 52,19 TL

3159 m2 93,55 TL

3160 m2 174,41 TL

3161 m2 330,98 TL

3162 m2 51,20 TL

3163 m2 698,48 TL

3164 m2 947,80 TL

3165 m2 6,04 TL

3166 m2 8,18 TL

3167 m2 103,19 TL

3168 m2 19,11 TL

3169 m2 202,91 TL

3170 mt 79,80 TL

3171 mt 125,39 TL

3172 mt 100,84 TL

3173 mt 38,58 TL

3174 mt 94,95 TL

3175 mt 175,66 TL

3176 mt 219,11 TL

Mevcut klasik kapı , pencere ve kasaların yerine takılması

1.sınıf çam kerestesi ile profilli klasik giyotin sürme pencere 
yapılması
1.sınıf çam kerestesi ile klasik giyotin pencere ve kasaların onarımı

1.sınıf çam kerestesi ile klasik pencerelerin çürüyen eski 
parçalarının değiştirilmesi

1.sınıf çam kerestesi ile panjur onarımı

1.sınıf çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik 
kapı kasası yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar 
klasik kapı kasası yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile klasik tablalı profilli kapı kanat ve 
kasalarının çürüyen parçalarının değiştirilmesi

1.sınıf çam kerestesi ile her iki yüzü profilli , işlemeli tek kanatta , 
oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı 
kanadı yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile her iki yüzü profilli , işlemeli tek kanatta , 
oymalı 3 tablalı kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar olan klasik kapı 
kanadı yapılması

Ahşap kapı , pencere veya kasa sökülmesi

Klasik ahşap kapı , pencere veya kasa sökülmesi

Klasik dolap ve kapakların sökülmesi ve onarımı işçiliği

Klasik dolap kapağı sökülmesi

1.sınıf çam kerestesi ile yalıbaskısı yapılması

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

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

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

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

1.sınıf çam kerestesi ile düz merdiven yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile düz merdiven yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile döner merdiven yapılması
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3177 mt 318,20 TL

3178 mt 168,64 TL

3179 m2 429,83 TL

3180 m2 12,55 TL

3181 mt 14,16 TL

3182 ad 45,36 TL

3201 m2 23,49 TL

3202 m2 369,04 TL

3203 m2 372,16 TL

3204 m2 306,68 TL

3205 mt 20,73 TL

3206 mt 20,14 TL

3207 mt 22,70 TL

3208 mt 21,05 TL

3209 mt 29,26 TL

3210 mt 30,90 TL

3211 mt 35,64 TL

3212 mt 24,96 TL

3213 mt 11,73 TL

1.sınıf meşe kerestesi ile döner merdiven yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (9x4,5) cm ebadında profilli , dişli 
merdiven küpeştesi yapılması

1.sınıf çam kerestesi ile klasik lokmalı parmaklık yapılması

Ahşap klasik lokmalı parmaklık sökülmesi

Ahşap sütun (kolon) sökülmesi

Ahşap sütun başlığı sökülmesi

E- SEPERATÖR, PERGOLE, D İKME VE ÇITA YAPILMASI İŞLERİ

Ahşap kafes sökülmesi

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

1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (4x4) cm iç açıklıklı 
seperatör yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (1x4) cm kesitli (6x6) cm iç açıklıklı 
seperatör yapılması

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

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

1.sınıf meşe kerestesi ile (1,5x5) cm kesitinde düz veya profilli çıta 
yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (2x2) cm kesitinde düz veya profilli çıta 
yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (4x4) cm kesitinde düz veya profilli dikme 
yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (4x5) cm kesitinde düz veya profilli dikme 
yapılması

1.sınıf meşe kerestesi ile (4x7) cm kesitinde profilli dikme yapılması

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

Pano altına (1x1) cm kesitinde kenet çıtası yapılması
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3500 m2 148,03 TL

3501 m2 71,00 TL

3502 m2 78,59 TL

3503 m2 72,08 TL

3504 m2 62,48 TL

3505 mt 30,61 TL

3506 mt 128,74 TL

3507 m2 94,10 TL

3508 mt 89,45 TL

3551 mt 55,65 TL

3552 m2 12,88 TL

3700 m2 207,45 TL

3701 m2 135,68 TL

3702 mt 22,15 TL

3703 m2 19,38 TL

3704 m2 34,65 TL

3705 mt 216,23 TL

3706 mt 301,66 TL

3707 mt 48,66 TL

2- TAŞ, MERMER, ÇİNKO, SERAM İK VE ÇİNİ İŞLERİ

A- TAŞ VE MERMER İŞLERİ

Yonu taşı tozu ve beyaz çimento harcı ile pahlı dişli taraklı ortalama 
10 cm yüksekliğinde harpuşta yapılması

Yonu taşı imalatlarının ince dişsiz el tarağıyla işlenmesi

İmitasyon harcı ile ortalama 7 cm kalınlığında döşeme yapılması ve 
taraklanması

Ocak taşı ile 15 cm'e kadar döşeme yapılması ve derzlenmesi

Renkli doğal taş pirinçle 4 cm kalınlığında taraklı döşeme yapılması

Renkli mermerden (2x8) cm ebadında vitrin bazası yapılması

Afyon beyaz mermerden (8x10) cm ebadında oval pahlı dişli 
süpürgelik yapılması 

B- ÇİNKO, SERAM İK VE ÇİNİ İŞLERİ

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

Fayans sökülmesi

3- SIVA, ALÇI BOYA, C İLA VE TECR İT İŞLERİ

Tezyinatlı sıva parçalarının yekpare olarak alınması

500 doz hidrolik kireç harcı ile capping yapılması

Yonu Taşından Temizi 10-25 cm arası genişlikte su kanalı taşının 
yapılması ve yerine konması işçiliği

Tezyinatlı sıva parçalarının eski yerlerine tespiti

Pencere , kapı kasası ve pervaz kenarlarındaki sıvaların ortalama 
10 cm genişliğe kadar sökülmesi ve tekrar sıva yapılması

Duvarlara bölge karekterine uygun özel çamur sıva yapılması

Mevcut bozuk satıhlı taraklı mozaik sıva üzerine sentetik reçine 
bağlayıcılı her renkte plastik sıva yapılması

15 cm genişlikte barok ,nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş 
yapılması

30 cm genişlikte barok ,nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş 
yapılması

25 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş 
yapılması
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3708 mt 120,98 TL

3709 m2 43,69 TL

3710 m2 49,65 TL

3711 m2 151,70 TL

3712 m2 39,25 TL

3714 m2 88,69 TL

3715 m2 18,40 TL

3717 m2 25,35 TL

3718 m2 16,38 TL

3719 m2 21,68 TL

3720 m2 17,00 TL

3721 m2 9,29 TL

3722 m2 26,45 TL

3723 m2 7,41 TL

3724 m2 56,20 TL

3725 m2 71,73 TL

3726 m2 32,04 TL

3727 m2 17,76 TL

3728 m2 9,74 TL

3800 m2 127,55 TL

3801 mt 78,21 TLYonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı 
ve taraklı bordür yapılması

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

Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile bozuk taşların 
imitasyon olarak mataj yapılması

4- İMİTASYON, ALTIN, GÜMÜŞ VARAK VE KALEM İŞLERİ

Döşemedeki çatlak ve açıklıklara kalafatlı macun çekilmesi

Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması

Ahşap kaplama üzerine dolgu verniği çekilip oto boyası ile 
boyanması

Fasarit kaplama yapılması

Ahşap kaplama üzerine 3 kat poliüretan cila yapılması

Ahşap aksama koruyucu tecrit malzemesi sürülmesi

Kalem işlerine şeffaf koruyucu sürülmesi

Sıva yüzeylerine sentetik boya macunu yapılması

Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası

Alaturka ahşap döşemenin el ile sistresinin yapılması

Cilası bozulmuş ahşap yüzeyin cilaya hazır hale getirilmesi

Akrilik esaslı renkli cila yapılması

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

Demir konstrüksiyon taşıyıcılı düz alçı asma tavan yapılması

Müzeyyen alçı pencere sökülmesi

Klasik profilli, tablalı kapı, pencere, kasa ve kanatlarında bulunan 
yağlı boyanın raspa edilmesi ve cila yapılmaya hazırlanması

60 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş 
yapılması

Kireç takviyeli alçı harcı ile duvar yüzeylerindeki mevcut sıvanın 
üzerine mala perdahlı ortalama 6 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması
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3802 mt 353,33 TL

3803 mt 363,28 TL

3804 m2 425,91 TL

3805 m2 559,69 TL

3806 mt 79,15 TL

3807 mt 125,24 TL

3808 mt 189,43 TL

3809 mt 18,09 TL

3810 mt 34,41 TL

3811 mt 49,25 TL

3812 m2 257,69 TL

3813 mt 48,91 TL

3814 mt 60,03 TL

3815 mt 94,00 TL

3816 m2 142,21 TL

3817 m2 202,93 TLPlastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli 
kalemişinin ihyası

(1-5) cm genişlikte mevcut profilli , oymalı , müzeyyen üzeri altın 
varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş , kırılmış ve 
bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

(6-10) cm genişlikte mevcut profilli , oymalı , müzeyyen üzeri altın 
varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş , kırılmış ve 
bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

(11-15) cm genişlikte mevcut profilli, oymalı, müzeyyen üzeri altın 
varak kaplanacak olan alçı kabartma kornişin kopmuş ,kırılmış ve 
bozulmuş kısımlarının mevcuduna zarar vermeden onarılması

Plastik veya madeni toz boya ile klasik dolu kalemişinin ihyası

Altın varak bezemeli tavan duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz 
oyma aralarına 5 cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması

Altın varak bezemeli tavan , duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz 

oyma aralarına (6-15) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması

Altın varak bezemeli tavan , duvar ve benzeri satıhlarda kavisli , düz 

oyma aralarına (16-25) cm genişlikte yağlı boya ile bordür yapılması

Altın veya gümüş varak ile yazı yazılması (Altın veya gümüş varak 
ile yapıştırıcı hariç)

Müzeyyen satıhlarda altın veya gümüş varak yapılması                                   
(Altın veya gümüş varak hariç)

Altın veya gümüş varak ile (1-5) cm genişlikte düz oymalı çıta ve 
korniş kaplaması yapılması                                                                         
(Altın veya gümüş varak hariç)

Altın veya gümüş varak ile (6-10) cm genişlikte düz oymalı çıta ve 
korniş kaplaması yapılması                                                                          
(Altın veya gümüş varak hariç)

Altın veya gümüş varak ile (11-15) cm genişlikte düz oymalı çıta ve 

korniş kaplaması yapılması (Altın veya gümüş varak hariç)

Ortalama 20 cm ebadında profilli imitasyon pencere silmesi 
yapılması

Ortalama 30 cm ebadında profilli imitasyon kat silmesi yapılması

Düz satıhlarda altın veya gümüş varak kaplama yapılması                             
(Altın veya gümüş varak hariç)
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3818 m2 22,45 TL

3819 m2 341,23 TL

3820 mt 38,83 TL

3821 mt 56,00 TL

3822 mt 90,04 TL

3823 mt 130,33 TL

3824 m2 33,33 TL

3825 m2 56,10 TL

3900 m2 97,18 TL

3901 m2 35,89 TL

3902 m2 92,04 TL

3903 kg 8,85 TL

3904 m2 43,16 TL

3905 m2 49,13 TL

3906 m2 55,10 TL

3907 m2 68,44 TL

3908 m2 13,31 TL

3909 m2 21,93 TL

3910 m2 10,63 TLYonga levha veya ahşap üzerine suni deri kaplama yapılması

Ortalama 15 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta 
kaide yapılması işçiliği

Çeşitli geometrik formlardaki eser kaidelerinin her cins kumaş ile 
kaplanması işçiliği

Mevcut oturma elemanları kaplamalarının sökülmesi

Suni deri ile döşeme kaplaması yapılması

2.sınıf çam kerestesi ile vitrin iskeleti yapılması

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

Ortalama 5 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta kaide 
yapılması işçiliği

Ortalama 10 cm kalınlıkta her renk mermerden muhtelif ebatta 
kaide yapılması işçiliği

Tezyinat yapılacak mevcut ham bez üzerine yağlı boya yapılması

5- TEŞHİR TANZİM İŞLERİ

19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli teşhir tanzim elemanı 
yapılması (vitrin-banko-kitaplık-kaide-bant vb.)

19 mm yonga levha ile sert ağaç masifli pano yapılması

Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek 
kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması                                                                         
(6-10) cm arası
Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek 
kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması                                                 
(11-15) cm arası

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

Üzerine tezyinat yapılacak tavan ve duvar yüzeylerine son kat 
macun çekilerek bir kat astar ve iki kat yağlı boya yapılması

Tezyinat yapılacak mevcut tavan üzerindeki yırtılmış , çürümüş 
bezlerin sökülmesi ve bez kaplanması

Tavan ve duvarlardaki çiçekli kompozisyon resimlerine yağlı boya 
ile rötuş yapılması ve gölgelendirilmesi

Tavan koltuk silmeleri ile kavisli ve düz bordürlerde yağlı boya çiçek 
kompozisyonu ve barok gölgeli tezyinat yapılması                                                                         
(1-5) cm arası
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3911 m2 3,03 TL

3912 m2 120,61 TL

3913 m2 31,16 TL

3914 m2 33,84 TL

3915 m2 34,88 TL

3916 m2 40,26 TL

3917 mt 13,96 TL

3918 m2 5,73 TL

3919 m2 9,64 TL

3920 m2 17,00 TL

3921 mt 17,05 TL

3922 mt 8,53 TL

3923 mt 17,04 TL

3924 m2 91,59 TL

3925 m3 38,63 TL

3926 m2 20,96 TL

3927 ad 2,90 TL

3928 m2 17,03 TL

3929 mt 41,63 TL

3930 m2 21,49 TL

3950 mt 5,00 TL

3951 m2 2,43 TL

Alüminyum levha ile 13 cm genişlikte 3 mm kalınlıkta vitrin bazası 
yapılması

6- ÇATI İŞLERİ

Her ebatta çinko , boru , oluk , dere sökülmesi

Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve küfeki taş satıhların 
kompresör ile su püskürtülerek temizlenmesi

Tavan ve duvarlardaki rozetlerin sökülmesi , temizlenmesi ve yerine 
takılması

Tezyinat işlemeli satıhlarda tezyinata zarar vermeden temizlik 
yapılması

Eğimli yüzeylerde bitümlü karton sökülmesi

Herbesit (bitki öldürücü) ile her türlü yüzey ve zeminde bitki temizliği 
yapılması

Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 10 cm genişliğinde kanal 
açılması

Taş ve tuğla duvar yüzlerinde ortalama 20 cm genişliğinde kanal 
açılması

Taş ve tuğla duvar yüzlerinde elektrik panosu için yer açılması

Bahçe toprağının elenmesi , serilip düzeltilmesi ve sıkıştırılması

Cam sökülmesi işçiliği

Ahşap konstrüksüyona silikon esaslı macun ile cam takılması işçiliği

Cam sökülmesi , temizlenmesi ve yerine takılması

Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması

Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 5 mm vitrin camı takılması

Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması

Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması

Camın cama veya camın metale 800 serisi mastik malzeme ile tespiti

Kaput bezi ile fon(ekranlama) yapılması

İki yüzü 10 mm yonga levha kaplı iskeletli bölme yapılması

Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 4 mm vitrin camı takılması
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3952 m2 111,11 TL

3953 m2 30,36 TL

3954 ad 0,84 TL

3955 ad 0,59 TL

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

Alaturka kiremit ilk kanca temini ve yerine tespit edilmesi

Alaturka kiremit ara kanca temini ve yerine tespit edilmesi

2.sınıf çam kerestesi ile koruyucu geçici çatı yapılması
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