T.C.

BAYiNDiRLiK VE ISKAN BAKANLlGI
Yüksek Fen Kurulu Baskanligi
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VÜKSEK FEN KURULU KARARI
01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanligimiz Yüksek Fen Kurulu Baskanligi'nin 02.03.2009 tarih
ve 06/25 sayili karari ile;
1-lnsaat birim fiyatlarina esas isçilik-araç ve gereç rayiç listelerinin açiklamalar bölümünde yer alan 4.
maddesinin "Rayiç listelerinde poz numaralari degismis olan rayiçlerin yerine varsa tanimlari ayni olan yeni poz
numarali rayiçler kullanilacaktir." seklinde yeniden düzenlenmesine,
2- 2009 yili insaat, makine ve elektrik tesisati birim fiyatlarinin tespit edilmesine,
3- Rayiç, Birim Fiyat, Analiz ve Tariflerde asagida belirtilen degisiklik ve ilavelerin yapilmasina,
04- GEREÇLER ana basligina
Paz No

Tan

im

asagidaki

pozlarin ilave edilmesine;

i

Ölçü
Birimi

Satinalma
Veri

Rayici

TL

Çimentolar ara basligi altina asagidaki pozlarin ilave edilmesine.
04.009/13C
Portiand puzolanli çimento TS EN 197-1 Cem-II/B-P (torbali)
Ton
Fabrikada
04.009/13D
Portiand puzolanli çimento TS EN 197-1 Cem-II/B-P (dökme)
Ton
Fabrikada
04.013/T01
Borlu aktif bel it çimentosu (KPÇ 42,5) (torbali) (TS 13353)
Ton
Fabrikada
04.013/T02
Borlu aktif belit çimentosu (KPÇ 42,5) (dökme) (TS 13353)
Ton
Fabrikada
04.032 poz notunun "Not: Bu malzemelerin Türk Standartlarina Uygunluk Belgesi ödeme evraki ile birlikte istenir.
Ayrica, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptirtir.
04.168/H
EPS polistren izolasyonlu, çelik tasiyieili modüler kalici döseme
m2
isbasinda
kalip elemani
04.168/1
EPS polistren baglantili, izolasyonlu modüler kalici betonarme
m2
isbasinda
duvar kalip elemani
EPS polistren tel baglantili, izolasyonlu modüler kalici betonarme duvar kalip elemanlari
04.168/J
1- Toplam duvar kalinligi: 25 cm, iç plaka kalinligi: 5,5 cm, Dis
m2
is basinda
plaka kalinligi: 5,5 cm
m2
isbasinda
2- Toplam duvar kalinligi: 31,5 cm, iç plaka kalinligi: 5,5 cm, Dis
plaka kalinligi :11,75 cm
3- Toplam duvar kalinligi: 37,5 cm, iç plaka kalinligi: 5,5 cm, Dis
m2
isbasinda
plaka kalinligi: 18 cm
4- Toplam duvar kalinligi: 43,75 cm, iç plaka kalinligi: 5,5 cm, Dis
m2
isbasinda
plaka kalinligi :24,25 cm
04.170/01
04.170/02
04.170/03

04.173/1

04.173/2

Isii islem görmüs (185-212 'C) i. Sinifçam kerestesi
m2
Isii islem görmüs (185-212 'C) i. Sinif çam kerestesinden 19mm
m2
kalinlikta cephe kaplamasi
m2
Isii islem görmüs (185-212 'C) i. Sinif çam kerestesinden 26mm
kalinlikta yer kaplamasi

m3

isbasinda
isbasinda

Mese ve diger yaprakli (sert) agaç türlerinde, daire, kare ve üçgen
siniflarinda, çok tabakali parke elemani. (Tip:1)
TS EN 13489
Mese ve diger yaprakli (sert) agaç türlerinde, serbest sinifinda, çok
tabakali parke elemani. (Tip:4)
TS EN 13489

isbasinda
isbasinda
isbasinda
isbasinda

