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15.510.1103 M2

Poz No Girdiler Ölçü Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

Malzeme:
10.130.4504 Beyaz çam (köknar) 1.sınıf M3 0,031 1.510,00 TL 46,81 TL

Zayiatıyla 0,00 TL

10.420.1501
32 mm kalınlığında kraft kapı dolgu 
petekleri

AD 0,5 3,42 TL 1,71 TL

10.170.2002 Odun lifi levha düz 4 mm M2 2,4 6,75 TL 16,20 TL
10.420.1302 Sentetik tutkal (ts en 12765) KG 0,45 5,90 TL 2,66 TL

10.170.2501
Sonradan şekil verilebilen lamine 
levhalar 0.65 mm

M2 2,2 27,40 TL 60,28 TL

19.100.1091
Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 
saatlik ücreti

SA 0,18 483,50 TL 87,03 TL

İşçilik: 0,00 TL
10.100.1017 Dülger ustası SA 1 22,50 TL 22,50 TL
10.100.1062 Düz işçi (inşaat işçisi) SA 0,5 16,45 TL 8,23 TL

245,41 TL

61,35 TL

306,76 TL

Tarifi :

ÖLÇÜ :

1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

NOT :

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta 
ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm 
odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine 
takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. 
(Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit 
kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

Analizin Adı

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) 
presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

Karsız Toplam

Kar ve Genel Giderler %25

Toplam Tutar


