
EĞİTİM SEN - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 

GENEL MERKEZ TADİLAT İŞLERİ 

Pursantaj Cetveli 

Sıra 
No 

Poz No Açıklama Birim Pursantaj 

1 ÖZEL-CE01 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 

yapılması. (0,00-51,50 m arası) 
m² 1,2150 

2 ÖZEL-CE02 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 

esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) 
m² 0,9045 

3 ÖZEL-CE03 
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik 

esaslı renkli kaplama yapılması 
m² 4,9625 

4 ÖZEL-ÇA01 
Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşyünü şilte (taşyünü 

şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım 
örtüsü serilmesi 

m² 0,9219 

5 ÖZEL-ÇA02 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması m² 1,6114 

6 ÖZEL-ÇA03 Asphalt shıngle malzeme ile çatı örtüsü yapılması m² 2,3873 

7 ÖZEL-ÇA04 Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti mtul 0,1774 

8 ÖZEL-ÇA05 
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve 

yerine tesbiti 
mtul 0,1968 

9 ÖZEL-D01 
Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat suya ve yan.day.alçı duvar 

lev.met.isk. giydirme duvar yapılması 
m² 0,3528 

10 ÖZEL-D02 
Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama 

yapılması 
m² 0,7926 

11 ÖZEL-D03 
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı 

yarımat boya yapılması (iç cephe) 
m² 6,4739 

12 ÖZEL-D04 
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 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 3,1663 

13 ÖZEL-D05 
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya 

yapılması (iç cephe) 
m² 0,2795 

14 ÖZEL-E01 
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 

3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) 
ad 2,1519 

15 ÖZEL-E02 Gömme topraklı priz ad 0,0569 

16 ÖZEL-K01 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) 

presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 
m² 4,8333 

17 ÖZEL-K02 
Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine 

konulması 
m² 3,9904 

18 ÖZEL-K03 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması m² 2,1686 



19 ÖZEL-K04 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 

yapılması ve yerine konulması 
kg 0,3429 

20 ÖZEL-K05 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ad 0,1913 

21 ÖZEL-K06 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ad 0,1983 

22 ÖZEL-K07 Lastik başlı tamponun yerine takılması ad 0,0343 

23 ÖZEL-K08 Menteşenin yerine takılması ad 0,0975 

24 ÖZEL-K09 WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması mtul 0,4630 

25 ÖZEL-K10 
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine 

konulması 
kg 3,5434 

26 ÖZEL-M01 Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması kg 0,0684 

27 ÖZEL-M02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m² 0,7440 

28 ÖZEL-MOB01 80*80 Cm Oval Duş Teknesi İçin Duşakabin 6 Mm Temperli Camlı  tk 1,9928 

29 ÖZEL-MOB02 
3  cm  Kalınlığında  Mermer  Plaka  İle  Oval  Hilton Lavabo ve Tezgah 

Yapılması 
m² 2,4581 

30 ÖZEL-MOB03 
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine 

konulması 
kg 0,8976 

31 ÖZEL-MOB04 
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm 

kalınlığında) 
m² 0,6362 

32 ÖZEL-MOB05 
Temizi 2,8 cm kalınlıkta asgari 16 cm genişliğinde 1.sınıf çam kerestesi 

ile kadronlu ahşap döşeme yapılması 
m² 0,3140 

33 ÖZEL-MOB06 Ahşap lambiri yapılması m² 0,1496 

34 ÖZEL-MOB07 Ahşap kürsü yapılması ad 0,2475 

35 ÖZEL-MOB08 
II. Kalite norm olmayan çam kereste ile geçici ahşap karkası/takviye 

karkası yapılması 
m³ 0,2323 

36 ÖZEL-P01 
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc 

doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri 
imalat) 

kg 4,5966 

37 ÖZEL-P02 
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara 

boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 
m² 1,8831 

38 ÖZEL-P03 
Mandalın yerine takılması (ispanyolet kolu ve damak) sarı pirinç 

montevet vidası 
ad 0,0595 

39 ÖZEL-P04 Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması ad 0,0842 

40 ÖZEL-S01 
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli,  her türlü renk, desen ve 

yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 0,1516 



41 ÖZEL-S02 
30 x 60 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 0,0469 

42 ÖZEL-S03 Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması mtul 0,7756 

43 ÖZEL-T01 Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) m² 1,1830 

44 ÖZEL-T02 
12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı 

sist. asma tavan yapılması 
m² 2,3998 

45 ÖZEL-T03 
100 mm eninde 0.70 mm kalınlığında min. polyester esaslı rulo 

boyama sistemiyle boyanmış delikli aliminyum lameller ile 20 mikron 
derz çıtası ile asma tavan yapılması 

m² 0,9146 

46 ÖZEL-TES01 
Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm 0,230 kg/m 

kompozit pp-rc borular 
mtul 0,2795 

47 ÖZEL-TES02 
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya 

yapıştırma muflu) 
mtul 0,1743 

48 ÖZEL-TES03 
Takriben 45x60 cm tezgah altı veya tezgah üstü oval  sırlı seramik 

ekstra sınıf lavabolar 
ad 0,7574 

49 ÖZEL-TES04 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti tk 2,9790 

50 ÖZEL-TES05 Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı tk 0,0767 

51 ÖZEL-TES06 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra ad 0,0287 

52 ÖZEL-TES07 Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;kalite belgeli tk 1,4013 

53 ÖZEL-TES08 Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf tk 0,8621 

54 ÖZEL-TES09 Paslanmaz çelik kağıtlık ad 0,1666 

55 ÖZEL-TES10 Paslanmaz çelik havluluk ad 0,2004 

56 ÖZEL-TES11 Paslanmaz çelik fırça takımı ad 0,1810 

57 ÖZEL-TES12 Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı AD 0,1450 

58 ÖZEL-TES13 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) AD 1,0041 

59 ÖZEL-TES14 Sırlı seramikten duş teknesi takriben 80x80x5 cm (ekstra kalite) AD 1,3172 

60 ÖZEL-TES15 Otel tipi saç kurutma makinesi ad 0,4159 

61 ÖZEL-TES16 Kat Elektrik Panoları Yenilenmesi paket 5,8917 

62 ÖZEL-TES17 TV yayın hattı çekilmesi-Uydu anteni, Switch konulması paket 1,6289 



63 ÖZEL-TES18 Data hattı çekilmesi paket 1,6635 

64 ÖZEL-TES19 Kalorifer boruları yenilenmesi paket 2,7726 

65 ÖZEL-TES20 Sıvı Sabun Makinası Takılması ad 0,2994 

66 ÖZEL-Y01 
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının 

sökülmesi 
m²  0,1390 

67 ÖZEL-Y02 Alüminyum ve PVC İmalatın Sökülmesi m²  0,0041 

68 ÖZEL-Y03 Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması m³ 0,2836 

69 ÖZEL-Y04 Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. m³ 0,0024 

70 ÖZEL-Y05 Seramik Kaplama Sökülmesi m² 0,4213 

71 ÖZEL-Y06 
Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan 

sökülmesi  
m² 0,3750 

72 ÖZEL-Y07 Ahşap Kapı Sökülmesi m² 0,3264 

73 ÖZEL-Y08 PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi  m² 0,1474 

74 ÖZEL-Y09 Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi  m² 0,4057 

75 ÖZEL-Y10 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi  m² 0,3623 

76 ÖZEL-Y11 Asma tavan sökülmesi m² 0,0722 

77 ÖZEL-Y12 İdare malı demir imalatın sökülmesi kg 0,0042 

78 ÖZEL-Y13 Her türlü dış sıva sökülmesi. m² 0,4467 

79 ÖZEL-Y14 Duşakabin sökülmesi ad 0,2599 

80 ÖZEL-Y15 Klozet sökülmesi ad 0,2820 

81 ÖZEL-Y16 Vitrifiye sökülmesi ad 0,0749 

82 ÖZEL-Z01 
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli,  her türlü renk, desen ve 

yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 2,0305 

83 ÖZEL-Z02 
30 x 60 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 0,8789 

84 ÖZEL-Z03 Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) m² 2,6455 



 
85 ÖZEL-Z05 

Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze 
betonda) 

m² 0,2991 

86 ÖZEL-Z06 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması m² 0,5914 

87 ÖZEL-Z07 
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım 

harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 
m² 0,8675 

88 ÖZEL-Z08 
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 0,7834 

89 ÖZEL-Z09 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 

kg/m² dahil) 
ton 0,3473 

90 ÖZEL-Z10 
2 mm kalınlıkta, epdm esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) 

jeomembran ile su yalıtımı yapılması 
m² 1,1755 

91 ÖZEL-Z11 
Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması 

(kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm² ebatlarda, honlu 
veya cilalı) 

m²  0,1566 

92 ÖZEL-Z12 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi m² 0,0775 

93 ÖZEL-Z13 
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması 

(30cmxserbest boy) 
m² 2,2314 

94 ÖZEL-Z14 Akrilik esaslı renkli cila yapılması m²  0,5034 

95 ÖZEL-Z15 
Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit 

çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlıkta) 
m²  0,1273 

96 ÖZEL-Z16 Otopark Araç Stoperi ad 0,0832 

    Genel Toplam   100,00 


