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İLLER BANKASI A.Ş.
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HER HAKKI SAKLIDIR

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eseleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi İller Bankası Anonim Şirketinden
yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış
nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,
telli/telsiz ya da başka teknik, sayılsal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle
kullanılamaz."
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İLLER BANKASI A.Ş.
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Jeolojik - Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri, Jeofizik Etüt İşleri ile
Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Birim Fiyatları

İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşleri, Jeotermal Sondaj İşleri ile
Jeotermal Kuyu Test ve Ölçüm İşleri Birim Fiyatları

2021 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ;

İLLER BANKASI A.Ş.   
ANKARA - 2021

Altyapı Tesisleri Birim Fiyatları

Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Birim Fiyatları

İmar Planı Yapım İşleri Birim Fiyatları
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BİRİM FİYATLARI

2021 YILI 
JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT  VE

HİZMET İŞLERİ,
JEOFİZİK ETÜT  İŞLERİ,

ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ 
LABORATUVAR DENEYLERİ
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AÇIKLAMALAR :

Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat
cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü
takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç
fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.    

Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil
edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak
düzeltilmiş sayılacaktır.

2021 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız
ilgili Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine
uygun olacaktır.

Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2021 tarihinden
itibaren geçerlidir. 

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç
fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Yüklenci karı dahil değildir.    
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İŞİN ADI
SAYFA 

NO

41.100.1101 41.100.1204 JEOLOJİK - JEOTEKNİK  ETÜT  VE HİZMET İŞLERİ    1

41.200.1101 41.200.1201 JEOFİZİK  ETÜT  İŞLERİ    4

41.300.1101 41.300.1115
ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 
DENEY İŞLERİ    
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İÇİNDEKİLER

POZ NO
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YENİ 
POZ NO

İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

41.100.1101 Jeolojik etüt (1/5000 ölçekli) hektar 4,42

41.100.1102 Jeolojik rapor yazımı (1/5000 ölçekli) hektar 2,53

41.100.1103 Jeoteknik Etüt (1/1000 ölçekli) hektar 11,05

41.100.1104 Jeolojik rapor yazımı (1/1000 ölçekli) hektar 5,34

Kolay Sökülebilir Toprak Zeminlerde İş Makinası ile 
Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması  

41.100.1111
Kolay sökülebilir toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması
(0,00 - 2,00 m)

m 62,51

41.100.1112
Kolay sökülebilir toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması
(2,01 - 4,00 m)

m 75,01

Orta Güçlükte Toprak Zeminlerde İş Makinası ile 
Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması  

41.100.1113
Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması
(0,00 - 2,00 m)

m 100,01

41.100.1114
Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması
(2,01 - 4,00 m)

m 125,02

Yumuşak Kayalarda İş Makinası ile Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması 

41.100.1115
Yumuşak kayalarda iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması 
(0,00 - 2,00 m)

m 150,01

41.100.1116
Yumuşak kayalarda iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması 
(2,01 - 4,00 m)

m 175,02

İnce Daneli Zeminlerde (Rotary Sulu Sistem) Jeoteknik Amaçlı 
Sondaj Kuyusu Açılması

41.100.1121
İnce daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(0,00 - 20,00 m)

m 191,42

41.100.1122
İnce daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(20,01 - 40,00 m)

m 229,69

41.100.1123
İnce daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(40,01 - 60,00 m)

m 248,26

İnce Daneli Zeminlerde (Darbeli, Burgulu Susuz Sistem) Jeoteknik Amaçlı 
Sondaj Kuyusu Açılması

41.100.1124
İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(0,00 - 20,00 m)

m 165,84

41.100.1125
İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(20,01 - 40,00 m)

m 193,48

41.100.1126
İnce daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(40,01 - 60,00 m)

m 206,72

İri Daneli Zeminlerde (Rotary Sulu Sistem) Jeoteknik Amaçlı 
Sondaj Kuyusu Açılması   

41.100.1127
İri daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(0,00 - 20,00 m)

m 298,60

41.100.1128
İri daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(20,01 - 40,00 m)

m 324,82

41.100.1129
İri daneli zeminlerde (Rotari sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(40,01 - 60,00 m)

m 363,09

JEOLOJİK - JEOTEKNİK  ETÜT  VE  HİZMET  İŞLERİ
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

İri Daneli Zeminlerde (Darbeli, Burgulu Susuz Sistem) Jeoteknik Amaçlı Son. Kuyusu 
Açılması

41.100.1130
İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(0,00 - 20,00 m)

m 248,75

41.100.1131
İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(20,01 - 40,00 m)

m 276,40

41.100.1132
İri daneli zeminlerde (Darbeli, burgulu susuz sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(40,01 - 60,00 m)

m 304,04

Molozlu ve Bloklu Zeminlerde Jeoteknik Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması

41.100.1133
Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(0,00 - 20,00 m)

m 459,37

41.100.1134
Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(20,01 - 40,00 m)

m 535,94

41.100.1135
Molozlu ve bloklu zeminlerde jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması 
(40,01 - 60,00 m)

m 593,96

Kayalarda (Karotlu) Jeoteknik Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması

41.100.1136
Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(0,00 - 20,00 m)

m 401,39

41.100.1137
Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması
(20,01 - 40,00 m)

m 459,37

41.100.1138
Kayalarda (Karotlu) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması   
(40,01 - 60,00 m)

m 516,22

Kayalarda (Karotsuz) Jeoteknik Amaçlı Sondaj Kuyusu Açılması

41.100.1139
Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması  
(0,00 - 20,00 m)

m 306,26

41.100.1140
Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması   
(20,01 - 40,00 m)

m 363,09

41.100.1141
Kayalarda (Karotsuz) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması   
(40,01 - 60,00 m)

m 401,39

Jeoteknik Amaçlı Sondaj Kuyusunda (Shelby Tüp ile) 
Örselenmemiş Numune Alınması 

41.100.1151
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması 
(0,00 - 20,00 m)

ad 110,56

41.100.1152
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması 
(20,01 - 40,00 m)

ad 151,44

41.100.1153
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda (Shelby tüp ile) örselenmemiş numune alınması 
(40,01 - 60,00 m)

ad 193,48

Jeoteknik Amaçlı Sondaj Kuyusunda Yerinde Deney (SPT) Yapımı ve 
Örselenmiş Numune Alınması

41.100.1154
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması 
(0,00 - 20,00 m)

ad 96,16

41.100.1155
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması 
(20,01 - 40,00 m)

ad 123,81

41.100.1156
Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda yerinde deney (SPT) yapımı ve örselenmiş numune alınması 
(40,01 - 60,00 m)

ad 138,20

41.100.1161 Açılmış araştırma çukurundan jeoteknik amaçlı (Tüp ile) örselenmemiş numune alınması ad 29,46

41.100.1162 Açılmış araştırma çukurundan jeoteknik amaçlı örselenmiş numune alınması ad 14,73
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

Pressiyometre Deneyi:

İnce Daneli Zemin:

41.100.1171 Pressiyometre deneyi (İnce daneli zemin:  0,00 - 20,00 m) ad 191,96

41.100.1172 Pressiyometre deneyi (İnce daneli zemin:  20,01 - 40,00 m) ad 215,96

41.100.1173 Pressiyometre deneyi (İnce daneli zemin:  40,01 - 60,00 m) ad 263,95

İri Daneli Zemin:

41.100.1174 Pressiyometre deneyi (İri daneli zemin:  0,00 - 20,00 m) ad 287,95

41.100.1175 Pessiyometre deneyi (İri daneli zemin:  20,01 - 40,00 m) ad 323,94

41.100.1176 Pressiyometre deneyi (İri daneli zemin:  40,01 - 60,00 m) ad 359,93

Kaya:

41.100.1177 Pressiyometre deneyi (Kaya:  0,00 - 20,00 m) ad 215,96

41.100.1178 Pressiyometre deneyi (Kaya:  20,01 - 40,00 m) ad 263,95

41.100.1179 Pressiyometre deneyi (Kaya:  40,01 - 60,00 m) ad 299,95

Konik Penetrasyon Deneyi:

41.100.1191 Konik penetrasyon deneyi (0,00 - 20,00 m) ad 77,46

41.100.1192 Konik penetrasyon deneyi (20,01 - 40,00 m) ad 154,92

41.100.1193 Konik penetrasyon deneyi (40,01 - 60,00 m) ad 232,39

Paleosismolojik Etüt İşleri

41.100.1201
Paleosismolojik Etüt Amaçlı Araştırma Hendeği Açılması
(Geri doldurulması dahil)

m³ 29,71

41.100.1202 Paleosismolojik Araştırma Hendeği İçerisinde Loglama ve Değerlendirme Yapılması ad 1.775,95

41.100.1203 Paleosismolojik Hendek Yorumlanması ve Değerlendirilmesi ad 5.453,80

41.100.1204 Paleosismolojik Amaçlı Rapor Yazılması ad 6.485,60
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

JEOFİZİK  ETÜT  İŞLERİ    

Elektrik Özdirenç Etütleri

41.200.1101 Elektrik özdirenç etütleri (h ≤ 25 m) ad 156,61

41.200.1102 Elektrik özdirenç etütleri (25 < h ≤ 50 m) ad 206,91

41.200.1103 Elektrik özdirenç etütleri (50 < h ≤ 75 m) ad 257,19

41.200.1104 Elektrik özdirenç etütleri (h > 75 m) ad 458,36

41.200.1105 Elektrik özdirenç etütleri (AB / 2 ≤ 500 m) ad 504,05

41.200.1106 Elektrik özdirenç etütleri (500 < AB / 2 ≤ 1000 m) ad 986,93

41.200.1107 Elektrik özdirenç etütleri (AB / 2 > 1000 m) ad 1.666,29

41.200.1108 Elektrik özdirenç etütleri rapor yazımı ad 53,35

Elektrik SP Etütleri

41.200.1121 Elektrik SP etütleri (25 m  aralıklı, 1 km) ad 849,41

41.200.1122 Elektrik SP etütleri (50 m aralıklı, 1 km) ad 570,03

İki Boyutlu Elektrik Özdirenç Etütleri:

41.200.1141 2 boyutlu özdirenç etütleri (24 elektrot, 1 - 5 m) ad 635,42

41.200.1142 2 boyutlu özdirenç etütleri (24 elektrot, 6 - 10 m) ad 1.214,81

41.200.1143 2 boyutlu özdirenç etütleri (48 elektrot, 1 - 5 m) ad 1.460,70

41.200.1144 2 boyutlu özdirenç etütleri (48 elektrot, 6 - 10 m) ad 2.397,15

41.200.1145 Elektrik özdirenç etütleri rapor yazımı (2 boyutlu) ad 92,95

Sismik Kırılma Etütleri (Karşılıklı Atış, S Dalgası Dahil)

41.200.1161 Sismik kırılma etütleri karşılıklı atış, S dalgası dahil (h ≤ 30 m) ad 230,67

41.200.1162 Sismik kırılma etütleri karşılıklı atış, S dalgası dahil (h > 30 m) ad 317,98

41.200.1163 Sismik kırılma - yüzey dalgası etütleri rapor yazımı ad 92,95

41.200.1181 Mikrotremor etütleri ad 129,31

41.200.1182 Mikrotremor etütleri rapor yazımı ad 73,15

41.200.1201 Yüzey dalgası etütleri (P kırılma ölçümü dahil) (MASW) ad 230,67
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

41.300.1101 UD  tüpünden numune çıkarma ad 17,44

41.300.1102 Su içeriği tayini (Wn) (Örselenmiş numuneler üzerinde) ad 51,01

41.300.1103
İri ve ince taneli (karışık) zeminlerin dane boyu dağılım tayini 
(Yaş metot, örselenmiş numuneler üzerinde)

ad 89,42

41.300.1104  Hidrometre deneyi (Özgül ağırlık dahil, örselenmiş numuneler üzerinde) ad 171,66

41.300.1105
Atterberg limitleri 
(Likit limit, plastik limit, plastisite indeksi, örselenmiş numuneler üzerinde)

ad 92,61

41.300.1106 Özgül ağırlık deneyi  (Örselenmiş numuneler üzerinde) ad 171,66

41.300.1107 Konsolidasyon deneyi  (γs, γn ve Wn dahil) ad 584,78

41.300.1108  Konsolidasyon deneyi + serbest şişme miktarı (γs, γn ve Wn dahil) ad 645,81

41.300.1109  Şişme basıncının tayini (Konsolidasyon aletinde γn ve Wn dahil) ad 165,14

41.300.1110  Tek eksenli basınç deneyi (γn ve Wn dahil, örselenmemiş numune üzerinde) ad 143,12

41.300.1111
3 eksenli basınç deneyi 
(Konsolidasyonsuz, drenajsız, UU,  γn ve Wn dahil, örselenmemiş numune üzerinde)

ad 197,48

41.300.1112
Kesme kutusu deneyi 
(Konsolidasyonsuz, drenajsız, UU,  γn ve Wn dahil, örselenmemiş numune üzerinde)

ad 187,36

41.300.1113
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarının belirlenmesi
(Parça kayadan numune alınarak, tek numune için,  γn dahil) 

ad 71,25

41.300.1114
Kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarının belirlenmesi
(Hazır karot numunesi üzerinde, tek numune için) (γn dahil) 

ad 53,65

41.300.1115  Nokta yükleme deneyi (Hazır karot numunesi üzerinde, tek numune için) ad 43,66

ZEMİN  VE  KAYA  MEKANİĞİ  LABORATUVAR  DENEY  İŞLERİ
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AÇIKLAMALAR :

Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat

cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü

takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç

fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.    

Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil

edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak

düzeltilmiş sayılacaktır.

2021 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız

ilgili Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine

uygun olacaktır.

Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2021 tarihinden

itibaren geçerlidir. 

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlara Yüklenici karı dahildir.
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İŞİN ADI
SAYFA 

NO

40.500.1201 41.500.1461
İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU 

AÇILMASI İŞLERİ 
1

40.600.1141 41.600.1443 JEOTERMAL SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ 3

41.700.1101 41.700.1181 JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ 6

İÇİNDEKİLER

POZ NO





İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ 

POZ NO
İŞİN  ADI BİRİMİ

BİRİM 

FİYATI (TL)

(Yüklenici karı dahildir)

TAŞIMA İŞLERİ

40.115.1521 Well logging cihazının her türlü yolda taşınması km 11,96

40.115.1522 Bentonit veya çimentonun taşıtlara yüklenip boşaltılması ton 15,43

40.115.1523 Her çapta madeni boruların taşıtlara yüklenip boşaltılması ton 71,98

40.115.1524 Su sondaj makinasi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması km 29,83

40.115.1525 Madeni borunun her türlü yolda taşınması km 41,75

İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI

A-  400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz

41.500.1201 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 171,21

41.500.1202 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 231,65

41.500.1203 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 301,00

41.500.1204 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 433,89

41.500.1205 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 553,54

41.500.1221 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 259,86

41.500.1222 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 323,61

41.500.1223 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 387,76

41.500.1224 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 514,30

41.500.1225 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 634,71

3. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Rekristalize Kireçtaşı (Mermer), gnays, şist, sleyt gibi tüm metamorfik kayaçlar )

41.500.1241 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 290,15

41.500.1242 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 375,30

41.500.1243 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 530,86

41.500.1244 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 577,39

41.500.1245 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 717,30

41.500.1261 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 328,09

41.500.1262 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 410,49

41.500.1263 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 523,66

41.500.1264 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 602,40

41.500.1265 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 743,26

5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Granit, granadiyorit, diyabaz gibi tüm magmatik kayaçlar )

41.500.1281 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 426,25

41.500.1282 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 549,78

41.500.1283 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 702,64

41.500.1284 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 807,61

41.500.1285 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 997,33

İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ

1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve diğer tutturulmamış litolojiler ile bunların ardışıklı olarak

      tekrarlandığı gölsel-karasal birimler ve tüm alüvyonlar )

2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltaşı, filiş, tüfit gibi tüm sedimanter kayaçlar ile tüf )

4. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Bazalt, andezit, trakit, dasit, trakiandezit, fonalit, tefrit, aglomera gibi tüm volkanik kayaçlar )

1



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ 

POZ NO
İŞİN  ADI BİRİMİ

BİRİM 

FİYATI (TL)

B-  400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem - Teçhizsiz

41.500.1321 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 242,53

41.500.1322 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 379,90

41.500.1323 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 572,94

41.500.1324 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 775,23

3. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Rekristalize Kireçtaşı (Mermer), gnays, şist, sleyt gibi tüm metamorfik kayaçlar )

41.500.1341 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 252,70

41.500.1342 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 395,99

41.500.1343 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 591,55

41.500.1344 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 799,40

41.500.1361 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 264,13

41.500.1362 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 422,10

41.500.1363 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 634,49

41.500.1364 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 981,45

5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Granit, granadiyorit, diyabaz gibi tüm magmatik kayaçlar )

41.500.1381 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 271,95

41.500.1382 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 487,69

41.500.1383 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 789,68

41.500.1384 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" arası çaplarda su sondaj kuyusu açılması m 1.219,35

41.500.1401 Teçhiz borusu indirme bedeli m 57,76

41.500.1402 Kuyu yeri hazırlığı - kuyu ağzı düzenlenmesi ve boğaz betonu yapılması m³ 327,95

41.500.1403 Kuyu başı betonu yapılması m³ 327,95

41.500.1404 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) ad 6.090,03

41.500.1421 Su verim deneyi (Pompaj) yapılması (Q= 0,0 - 10,00  lt/sn için) adet 9.998,20

41.500.1422 Su verim deneyi (pompaj) yapılması (Q= 10,01 - 20,0  lt/sn için) adet 10.172,20

41.500.1423 Su verim deneyi (pompaj) yapılması (Q= 20,01 - 40,0  lt/sn için) adet 10.648,00

41.500.1424 Su verim deneyi (Pompaj) yapılması (Q= 40,01 - 80,0  lt/sn için) adet 11.542,60

41.500.1441 Derinkuyu pompasının montajının yapılması ad 1.433,13

41.500.1442 Derinkuyu pompasının montajının yapılması ad 859,88

41.500.1443 Derinkuyu pompası demontajı (Sökülmesi) ad 573,25

41.500.1461 Kuyuda Well Logging yapılması ad 3.628,16

4. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Bazalt, andezit, trakit, dasit, trakiandezit, fonalit, tefrit, aglomera gibi tüm volkanik kayaçlar )

2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması

   ( Kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltaşı, filiş, tüfit gibi tüm sedimanter kayaçlar ile tüf )
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İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ 

POZ NO
İŞİN  ADI BİRİMİ

BİRİM 

FİYATI (TL)

JEOTERMAL SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ

(Yüklenici karı dahildir)

TAŞIMA İŞLERİ

40.115.1522 Bentonit veya çimentonun taşıtlara yüklenip boşaltılması ton 15,43

40.115.1523 Her çapta madeni boruların taşıtlara yüklenip boşaltılması ton 71,98

40.115.1525 Madeni borunun her türlü yolda taşınması km 41,75

40.115.1526 Jeotermal sondaj makinasının, her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda taşınması km 29,83

KUYU YERİ HAZIRLAMASI VE KUYU AĞZI DÜZENLEME İŞLERİ

(Platform, seller havuzu, çamur havuzu, çamur kanalı yapımı işleri)

(Taş, kum, çakıl, kalıp malzemesi, hazır beton dahil)

41.600.1141 C 16/20 hazır beton harcı m³ 265,38

41.600.1142 C 20/25 hazır beton harcı m³ 272,25

41.600.1143 C 25/30 hazır beton harcı m³ 281,88

41.600.1144 C 30/37 hazır beton harcı m³ 292,88

KORUMA BORUSU TECRİTİ

41.600.1161 Çimentolama (Tecrit işlemi) m³ 293,60

JEOTERMAL SONDAJ KUYUSU AÇILMASI

A-  Rotary Makinalı Sistem ile Sondaj Kuyusu Açılması

41.600.1201
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 309,71

41.600.1202
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 409,10

41.600.1203
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 408,66

41.600.1204
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 497,93

41.600.1205
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 502,56

41.600.1206
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 660,71

41.600.1207
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 662,11

41.600.1208
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 820,30

41.600.1209
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 791,79

41.600.1210
1. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 978,81

41.600.1221
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 506,31

41.600.1222
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 677,45

41.600.1223
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 598,25

41.600.1224
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 799,96

2. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltaşı, filiş, tüfit gibi tüm sedimanter kayaçlar ile tüf )

1. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

    ( Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve diğer tutturulmamış litolojiler ile bunların ardışıklı olarak

       tekrarlandığı gölsel-karasal birimler ve tüm alüvyonlar )

3



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ 

POZ NO
İŞİN  ADI BİRİMİ

BİRİM 

FİYATI (TL)

41.600.1225
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 714,26

41.600.1226
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 943,91

41.600.1227
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 861,28

41.600.1228
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.111,99

41.600.1229
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 984,40

41.600.1230
2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.262,45

3. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Rekristalize Kireçtaşı (Mermer), gnays, şist, sleyt gibi tüm metamorfik kayaçlar )

41.600.1241
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 545,13

41.600.1242
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 730,81

41.600.1243
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 620,90

41.600.1244
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 824,49

41.600.1245
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 764,63

41.600.1246
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.007,28

41.600.1247
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 930,91

41.600.1248
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.191,86

41.600.1249
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.069,19

41.600.1250
3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.357,68

41.600.1261
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 624,14

41.600.1262
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 845,61

41.600.1263
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 736,68

41.600.1264
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 977,86

41.600.1265
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 868,60

41.600.1266
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.125,75

41.600.1267
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.001,43

41.600.1268
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.295,35

41.600.1269
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.115,95

41.600.1270
4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.431,35

41.600.1281
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 834,95

41.600.1282
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 7" - 12" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.125,23

5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Granit, granadiyorit, diyabaz gibi tüm magmatik kayaçlar )

4. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Bazalt, andezit, trakit, dasit, trakiandezit, fonalit, tefrit, aglomera gibi tüm volkanik kayaçlar )

4



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ 

POZ NO
İŞİN  ADI BİRİMİ

BİRİM 

FİYATI (TL)

41.600.1283
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 954,39

41.600.1284
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.246,96

41.600.1285
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.105,29

41.600.1286
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 15" - 17 ½" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.402,10

41.600.1287
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.269,38

41.600.1288
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 18" - 22" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.601,83

41.600.1289
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 800 m kapasiteli)
m 1.401,21

41.600.1290
5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 24" - 26" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması 

(0 - 2200 m kapasiteli)
m 1.749,63

B-  0 - 800 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem

41.600.1321 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 359,38

41.600.1322 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 552,84

41.600.1323 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 850,50

41.600.1324 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" çapında jeotermal sondaj kuyusu açılması m 1.204,83

3. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Rekristalize Kireçtaşı (Mermer), gnays, şist, sleyt gibi tüm metamorfik kayaçlar )

41.600.1325 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 385,61

41.600.1326 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 597,63

41.600.1327 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 920,59

41.600.1328 3. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" çapında jeotermal sondaj kuyusu açılması m 1.300,75

41.600.1341 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 411,84

41.600.1342 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 642,43

41.600.1343 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 990,68

41.600.1344 4. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" çapında jeotermal sondaj kuyusu açılması m 1.396,69

41.600.1361 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 6" - 8" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 438,06

41.600.1362 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 10" - 12 ¼" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 687,24

41.600.1363 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 13" - 15" arası çaplarda jeotermal sondaj kuyusu açılması m 1.060,76

41.600.1364 5. Grup litoloji tanımlamalarına göre 17 ½" çapında jeotermal sondaj kuyusu açılması m 1.492,61

41.600.1401 Teçhiz borusu indirme bedeli m 75,99

41.600.1402 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) ad 7.307,94

41.600.1421 Karot numune alınması m 117,55

41.600.1422 Karotiyerin kuyuya iniş / çıkış işlemi m 11,78

41.600.1441
Çapı 250 mm kuyubaşı vanası montajı

(1 adet vana, 2 adet flanş ve conta)
ad 5.617,26

41.600.1442
Çapı 300 mm kuyubaşı vanası montajı

(1 adet vana, 2 adet flanş ve conta)
ad 7.554,76

41.600.1443
Çapı 350 mm kuyubaşı vanası montajı

(1 adet vana, 2 adet flanş ve conta)
ad 9.327,26

2. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltaşı, filiş, tüfit gibi tüm sedimanter kayaçlar ile tüf )

5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Granit, granadiyorit, diyabaz gibi tüm magmatik kayaçlar )

4. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması

   ( Bazalt, andezit, trakit, dasit, trakiandezit, fonalit, tefrit, aglomera gibi tüm volkanik kayaçlar )
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İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

YENİ POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM 

FİYATI (TL)

JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ

( Yüklenici karı dahildir. )

41.700.1101 Kuyu çap kontrolü yapılması ad 359,51

41.700.1102 Statik sıcaklık ve basınç profili alımı yapılması ad 1.041,06

41.700.1103 Dinamik sıcaklık ve basınç profili alımı ad 1.041,06

41.700.1121
Tek üretim kuyulu basınç düşüm testi yapılması

(Derinkuyu pompalı ve enerji dahil)
gün 5.650,10

41.700.1123
Tek üretim kuyulu basınç düşüm testi yapılması

(Basınçlı kuyuda derinkuyu pompasız)
gün 2.286,50

41.700.1124 Tek üretim kuyulu basınç yükselim testi yapılması gün 2.286,50

41.700.1141
İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması

(Derinkuyu pompalı ve enerji dahil)
gün 6.965,60

41.700.1143
İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması

(Basınçlı kuyuda derinkuyu pompasız)
gün 3.321,50

41.700.1161 Çok debili enjektivite - basınç yükselim testi yapılması sa 197,98

41.700.1162 Enjektivite basınç düşüm testi yapılması sa 134,91

41.700.1163 Su enjeksiyonu esnasında sıcaklık profili alımı yapılması ad 1.588,20

41.700.1164 Kuyuya inhibitör enjeksiyonu yapılması sa 17,04

41.700.1181 Jeotermal derinkuyu pompası kurulumu ve sökülmesi ad 1.900,85

Nakliye Bedelleri

40.115.1516
Jeotermal test ve ölçüm makina taşıt ve ekipmanı taşınması

(Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası ve diğer ekipmanı)
km 37,73

40.115.1517
Jeotermal test - ölçüm makina taşıt ve ekipmanı, jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı ile 

jeneratör ve ekipmanı taşınması
km 100,41

40.115.1519 Jeotermal derinkuyu pompası ve ekipmanı taşınması km 35,61

40.115.1520
Jeotermal test - ölçüm malzeme ve ekipmanı taşınması

(Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı, bataryası)
km 19,52

6
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AÇIKLAMALAR :

Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat
cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü
takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç
fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.    

Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil
edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş
sayılacaktır.

2021 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız ilgili
Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine uygun
olacaktır.

2021 yılı rayiç listesinde bulunan gereçlerden standartlara göre
değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından
2021 Yılı Birim Fiyatları için de geçerlidir.                                                                                                                                                                        

Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2021 tarihinden
itibaren geçerlidir. 
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İŞİN ADI
SAYFA 

NO

SAYISAL FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ALIMI MESKUN 
VE GAYRİMESKUN HEKTARLARA GÖRE BİRİM FİYATLAR

1

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR 3

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI  MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTAR BİRİM FİYATLARI
( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil )

8

18. MADDE UYGULAMASI BİRİM FİYATLARI
( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil ) 

10

YOL İSTİKAMET PLANLARININ APLİKASYONU VE
EN - BOY KESİT ÇIKARILMASI  BİRİM FİYATLARI
( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil )

10

42.100.1101 42.100.1171 NİRENGİ İŞLERİ    11

42.110.1101 42.110.1506 C1,  C2,  C3  DERECE NİRENGİ İŞLERİ 11

42.120.1101 42.130.1114 POLİGON (C4) İŞLERİ                              12

42.140.1101 42.140.1303 POLİGON  (C4)  İŞLERİ (GPS İLE) 13

42.150.1101 42.150.1403 NİVELMAN İŞLERİ                             14

42.160.1101 42.160.1222 PRİZMATİK  TAFSİLAT VE TAKEOMETRİK ALIM  İŞLERİ 14

42.170.1101 42.170.1181 TERSİM  İŞLERİ                             14

42.180.1101 42.180.1104 PAFTA GEZİMİ  İŞLERİ 15

42.190.1101 42.190.1141 SAYISAL  HARİTA  İŞLERİ                                15

42.200.1101 42.200.1151
MEVCUT SAYISAL HARİTANIN KOT VE KOORDİNATININ 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK ÇİZİMİ

16

42.210.1101 42.210.1204 MEVCUT KLASIK HARİTANIN SAYISAL ÇİZİM İŞLERİ 16

42.220.1101 42.220.1110 SAYISAL HARİTA REVİZYON BİRİM FİYATLARI 16

42.230.1101 42.230.1153 1/1000  ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA HEKTAR BİRİM FİYATLARI       17

42.240.1101 42.240.1205 1/1000, 1/2000, 1/5000'LİK HARİTA  HEKTAR  BİRİM FİYATI            17

42.250.1101 42.250.1155
1/1000,  1/2000,  1/5000'LİK  KOPYA TERSİM HEKTAR BİRİM 
FİYATI                

17

42.260.1101 42.260.1255 SAYISAL HARİTA HEKTAR BİRİM FİYATI              17

42.270.1151 42.270.1155 FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMI İŞLERİ 18

42.280.1101 42.280.1351 İMAR PLANI UYGULAMASINA İLİŞKİN BİRİM FİYATLAR 18

42.290.1101 42.290.1522
YOL İSTİKAMET PLANLARININ APLİKASYONU VE EN-BOY 
KESİT ÇIKARILMASI                

19

42.300.1101 42.300.1101 SAYISAL BİR PAFTANIN SATIŞ BEDELİ             21

İÇİNDEKİLER

POZ NO
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Tersim  ( 1 / 1000 ) Orijinal  ( 1 / 2000 ) Tersim  ( 1 / 5000 )

Gayrimeskun 37,54 14,20 10,39

Meskun 1 42,42 14,20 10,39

Meskun 2 49,25 15,34 11,02

Meskun 3 56,09 16,48 11,66

Meskun 4 62,92 17,62 12,29

Meskun 5 69,75 18,76 12,93

Meskun 6 76,59 19,90 13,56

Meskun 7 83,42 21,04 14,19

Meskun 8 90,25 22,18 14,83

Meskun 9 97,08 23,32 15,46

Meskun 10 103,92 24,46 16,10

Meskun 11 110,75 25,60 16,73

Meskun 12 113,63 26,39 17,10

Meskun 13 116,51 27,18 17,47

Meskun 14 119,39 27,98 17,84

Meskun 15 122,27 28,77 18,21

Meskun 16 125,15 29,56 18,58

Meskun 17 128,04 30,35 18,95

Meskun 18 130,92 31,14 19,32

Meskun 19 133,80 31,93 19,69

Meskun 20 136,68 32,73 20,06

Meskun 21 139,56 33,52 20,43

Meskun 22 142,44 34,31 20,80

Meskun 23 145,32 35,10 21,17

Meskun 24 148,20 35,89 21,53

Meskun 25 151,08 36,68 21,90

Meskun 26 153,96 37,48 22,27

Meskun 27 156,84 38,27 22,64

Meskun 28 159,72 39,06 23,01

Meskun 29 162,61 39,85 23,38

Meskun 30 165,49 40,64 23,75

Meskun 31 168,37 41,43 24,12

Meskun 32 171,25 42,23 24,49

Meskun 33 174,13 43,02 24,86

Meskun 34 177,01 43,81 25,23

Meskun 35 179,89 44,60 25,60

1 Hektarda
Bina

Adedi

Harita alım ve orijinal

SAYISAL FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ALIMI
MESKUN VE GAYRİMESKUN HEKTARLARA GÖRE

BİRİM FİYATLARI   (2021 YILI)

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil )
( JEODEZİK ÇALIŞMALAR, UÇUŞ İNTİKAL VE RESİM ÇEKİMİ HARİÇ )

1
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Tersim  ( 1 / 1000 ) Orijinal  ( 1 / 2000 ) Tersim  ( 1 / 5000 )

Meskun 36 182,89 45,19 25,93

Meskun 37 185,88 45,77 26,26

Meskun 38 188,88 46,36 26,59

Meskun 39 191,87 46,94 26,93

Meskun 40 194,87 47,53 27,26

Meskun 41 197,86 48,11 27,59

Meskun 42 200,86 48,70 27,92

Meskun 43 203,86 49,28 28,25

Meskun 44 206,85 49,87 28,58

Meskun 45 209,85 50,45 28,92

Meskun 46 212,84 51,04 29,25

Meskun 47 215,84 51,62 29,58

Meskun 48 218,83 52,21 29,91

Meskun 49 221,83 52,79 30,24

Meskun 50 224,83 53,38 30,57

Meskun 51 227,82 53,96 30,90

Meskun 52 230,82 54,55 31,24

Meskun 53 233,81 55,13 31,57

Meskun 54 236,81 55,72 31,90

Meskun 55 239,81 56,30 32,23

Meskun 56 242,80 56,89 32,56

Meskun 57 245,80 57,47 32,89

Meskun 58 248,79 58,06 33,22

Meskun 59 251,79 58,64 33,56

Meskun 60 254,78 59,23 33,89

Meskun 75 299,72 68,00 38,86

1 Hektarda
Bina

Adedi

Harita alım ve orijinal

SAYISAL FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ALIMI
MESKUN VE GAYRİMESKUN HEKTARLARA GÖRE

BİRİM FİYATLARI 

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil )
( JEODEZİK ÇALIŞMALAR, UÇUŞ İNTİKAL VE RESİM ÇEKİMİ HARİÇ )

2
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JEODEZİK ÇALIŞMALAR

Nokta Sınıfı Açıklama Birimi
Maliyeti

( TL )

C1  Derece (1) Pilye (Kotlu) ad 6.173,87

C2  Derece (1) Pilye (Kotlu) ad 4.152,72

C3  Derece Yer Kontrol Nokatası (1) Beton (Kotlu) ad 1.336,06

Fotogrametrik Nirengi Noktası (1), (2) Beton ve hava işareti ad 642,87

Ana Nivelman Noktası (AN) (1) Beton (Ölçü, hesap dahil) ad 722,41

(1) Fiyatlar tesis, ölçü ve hesap işlerini kapsamaktadır.

(2) Fotogrametrik nirengi noktası koordinatı, fotogrametrik ölçü ve hesaplamalardan elde edilir.

SAYISAL HAVA KAMERASI İLE FOTOGRAF ÇEKİMİ

Belli Bir Alan İçin:

GSD
(Yer Örnekleme Aralığı)

( cm )
Asgari Saha

( km² ) İleri Bindirme
Maliyeti

( TL / km² )

10 100 %70 186,29

15 200 %70 135,30

20 200 %70 85,00

25 400 %70 71,39

30 500 %70 59,15

Güzergah Boyunca:

GSD
(Yer Örnekleme Aralığı)

( cm )
Asgari Saha

( km/Tul ) İleri Bindirme
Maliyeti

( TL / km / Tul )

10 100 %70 110,14

15 150 %70 98,58

20 150 %70 88,37

25 175 %70 85,00

30 175 %70 81,59

Cinsi
Maliyeti

( TL )

Siyah Beyaz 6,85

Siyah Beyaz 9,97

Siyah Beyaz 13,09

Renkli 8,10

Renkli 29,30

Renkli 39,88

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR   ( 2021 YILI )

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

( Yüklenici karı ve KDV dahil değildir ) 

ANALOG HAVA FİLM RULOSU ÜZERİNDEKİ 1 ADET FOTOĞRAFIN (23 cm x 23 cm) 
FOTOGRAMETRİK TARAYICILARLA SAYILSALLAŞTIRILMASI

Piksel Boyutu (Mikron)

20 (dahil) ve daha düşük çözünürlüklü

20 (hariç) - 14 (dahil)

14 (hariç) - 7 (dahil)

20 (dahil) ve daha düşük çözünürlüklü

20 (hariç) - 14 (dahil)

14 (hariç) - 7 (dahil)

3
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Açıklama Birimi

Fotoğraf adet

KIYMETLENDİRME

Harita Ölçeği Fotoğraf Ölçeği Birimi
Maliyeti

( TL / km² )

1/500 - 1/5000 1/3000 - 1/16000 Pafta 4.866,84

1/1000 - 1/2000 1/4000 - 1/8000 km / Tul 4.866,84

1/5000   (Etüt) 1/16000 Pafta 2.811,69

1/10000 (Etüt) 1/25000 Pafta 3.736,33

SAYISAL ORTOFOTO ÜRETİMİ

Cinsi
Maliyeti

( TL / km² )

Sayısal Ortaofoto Görüntü 740,18

Sayısal Ortaofoto Görüntü
(Sayısal vektör veri üretimi sonrasında 
ilave olarak istenirse)

35,90

HAVA FOTOĞRAFLARININ BASKISI VE BÜYÜTÜLMESİ

Boyut
(cm)

Maliyeti
( TL )

34,01

38,07

ARŞİV NÜSHASI SAYISAL HAVA FOTOĞRAFLARI VE ORTOFOTO GÖRÜNTÜLER

Cinsi Formatı Birimi
Maliyeti

( TL )

Renkli Hava Fotoğrafı 3 Bantlı,  RGB ad 9,75

Nadir Görüntü ile Birlikte Oblik Renkli 
Hava Fotoğrafı

3 Bantlı,  RGB Set (*) 19,28

Renkli Kızılötesi Hava Fotoğrafı 3 Bantlı,  CIR ad 9,75

Renkli ve Kızılötesi Hava Fotoğrafı 4 Bantlı,  RGB + IR ad 12,50

Analog Kamerayla Çekilmiş Hava 
Fotoğrafı

S/B, Renkli ve 
Renkli Kızılötesi

ad 13,56

Arşiv Ortofoto Görüntüler (30 cm) Geotiff / ECW km² 7,20

( * )  1 adet Nadir ve 4 adet Oblik görüntüden oluşur.

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

Pafta ( 1/500 - 1/5000 )

24 x 24
Hava fotoğrafı kart baskısı  (Siyah beyaz)

Hava fotoğrafı kart baskısı  (Renkli)

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR   ( 2021 YILI )

( Yüklenici karı ve KDV dahil değildir ) 

Birimi

Cinsi

Maliyeti  ( TL / ad. )

7,47

FOTOGRAMETİK NİRENGİ İŞLEMLERİ VE YÖNELTME PARAMETRELERİ
( X0, Y0, Z0, ω, φ, К )

4
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SAYISAL YÜKSEKLİK VERİLERİ

Cinsi Formatı Birimi
Maliyeti

( TL )

Nokta Bulutu LAS 14,83

Sayısal Arazi Modeli (SAM) (30 cm) GeoTIFF, 32 bit floating 7,20

Sayısal Yüzey Modeli (SYM) (30 cm) GeoTIFF, 32 bit floating 7,20

TUSAGA - AKTİF SİSTEMİ KULLANIMI

Hizmet Türü Veri Türü Açıklama
Ücret 

(KDV dahil)
( TL )

İlk Abonelik ---
Bir defaya
mahsus

150,00

Aylık 125,00

Yıllık 1.000,00

Aylık 50,00

Yıllık 375,00

RINEX 1 Sn(*) İstasyon/saat 0,50

RINEX 30 Sn

PAFTA GEZİMİ , SAÇAK PAYI VE BÜTÜNLEME

Birimi
Maliyeti

( TL / hektar )

sa 7,43

sa 22,58

sa 25,96

sa 16,46

sa 72,43

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

km²

RTK

Statik Veri
İnternet üzerinden ücretsiz

Ağ - RTK

Ağ - DGPS

(*) Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, 1 saniyelik statik veri kullanımında ilgili kurum üst yönetici yazısı ile birlikte 
başvurulması durumunda %75 indirim uygulanır. 

(Bankamız Sayısal Halihazır Harira Birim Fiyat Cetvelindeki 42.270.1101 no.lu birim fiyat analizinden alınmıştır)

İşin Adı

Pafta Gezimi

Bütünleme 

Saçak Paylarının ölçülmesi 

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMA AİT FİYATLAR   ( 2021 YILI )

( Yüklenici karı ve KDV dahil değildir ) 

Çizim

Toplam

5
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Sayısal Hava Kamerası ile Fotograf Çekimi:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

1-

2-

Fotogrametik Nirengi İşlemleri ve Yöneltme Parametreleri ( X0, Y0, Z0, ω, φ, К ):

1-

2-

Kıymetlendirme:

1-
2-

Arşiv Nüshası Sayısal Hava Fotoğrafları ve Ortofoto Görüntüler:

1-

2-

3-

Her bir rulo için, aynı rulo üzerindeki 50 adetten daha fazla fotoğraf taramalarında, tüm rulo için %10 indirim 
uygulanır.

Analog Hava Film Rulosu Üzerindeki 1 Adet Fotoğrafın (23 cm x 23 cm) Fotogrametrik Tarayıcılarla 
Sayısallaştırılması:

Güzergah kıymetlendirmesi, güzergahın 250 m sağı ve 250 m solunu kapsar.
Fiyatlar yarı meskun alanlara göre belirlenmiştir. Meskun ve gayri meskun alanlara ilişkin kıymetlendirme 
çalışmalarında fiyatlar detay yoğunluğuna göre ayrıca belirlenecektir.

Arşiv ortofoto görüntü (Anolog veya sayısal hava kameraları ile çelilmiş fotoğraflardan üretilen ortofoto 
görüntüler) maliyeti; 30 cm yer örnekleme aralığındaki (YÖA) arşiv ortofotolar için verilmiştir.  Bunun dışındaki 
daha yüksek çözünürlüğe sahip ortofotoların maliyeti aşağıdaki formülle hesaplanır.

Sayısal ortofoto görüntüler talep edilen alanın büyüklüğüne göre talep sahibi tarafından temin edilecek medya 
kayıt ortamında verilecektir. Ortofoto görüntü fiyatları 10 cm çözünürlükler için asgari 1 km² alan üzerinden, 
daha düşük çözünürlükler için 20 km² alan üzerinden hesaplanacaktır.

Harita Genel Müdürlüğü tarafından anolog hava kameraları ile çekilmiş hava fotoğraflarından üretilen ortofoto 
görüntüler, fotoğraf bazında talep edilmesi durumunda 150 TL (KDV dahil) fiyatla satılacaktır. Alan bazında 
yapılan taleplerde, 30 cm ve daha yüksek çözünürlüklerdeki ortofotoların maliyeti 1. maddeki maliyetle formülle, 
30 cm'den daha düşük çözünürlükler için ise km² birim maliyeti 6,75 TL (KDV hariç) alınarak hesaplanacaktır.

Maliyet = ( 30 / YÖA )² x 7,20

Örnek:  20 cm YÖA olan ortofotonun maliyeti → ( 30 / 20 )² x 7,20 = 16,20 TL'dir.

Arşivde yer alan yöneltme parametreleri için %10 indirimli fiyat uygulanır.

Arşivde yer alan yöneltme parametreleri haricindeki Fotogrametrik Nirengi İşlemlerinde, yer kontrol noktalarına 
ait tesis, ölçü ve hesaplar talep sahibi tarafından karşılanır.

Ankara’dan proje alınına yapılacak intikal ücreti (Gidiş-dönüş ayrı ayrı ve bir sefere mahsus) kuş uçuşu 
mesafenin 1 (bir) deniz mili için 36,00 TL ile çarpılmasıyla hesaplanır (Harita Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilecek hava fotoğrafı çekimlerinde saatlik uçuş bedeli ....... TL'dir) ve toplam olarak ücrete eklenir.

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

Standart hava fotoğrafı çekimlerinde, kolonlar arasında %30 enine bindirme oranı kullanılır. Enine bindirme 
oranının %60 istenmesi halinde yukarıdaki ücretlerin 1,5 (birbuçuk) katı uygulanır.

Bu fiyatlara; uçuş planlaması, GNSS/IMU ölçüsü işleme ve medyaya kayıt hizmetleri (medya ünitesi hariç) 
dâhildir.

Bilgiler DVD/CD-ROM üzerinde yüklüdür.

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIM İŞLERİNE AİT NOTLAR:

Asgari sahaların altında kalan işler asgari saha üzerinden hesaplanır.

Asgari sahaların 10 (On) katı ve daha büyük alan veya güzergahların hava fotoğrafı çekimlerinde; intikal hariç 
olarak hesaplanan fiyat üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğnce %10 oranında indirim uygulanır.

Yer örnekleme aralığında belirlenen değerlerden farklı talepler en yakın yer örnekleme aralığına göre 
fiyatlandırılır.
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4-

Talep Edilen Alan ( km² ) İndirim oranı

  14,000  Alan <   56,000 %10

  56,000  Alan < 224,000 %20

224,000  Alan < 672,000 %30

672,000  Alan %40

5-

6-

a)

b)

Sayısal Yükseklik Verileri:

1-

2-

3-

Talep Edilen Alan ( km² ) İndirim oranı

  1,000  Alan <  3,000 %10

  3,000  Alan <  9,000 %20

  9,000  Alan < 27,000 %30

27,000  Alan %40

4-

a)

b)

İnternet Servisleri:

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIM İŞLERİNE AİT NOTLAR:

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

Aşağıda belirtilen miktarlarda arşiv ortofoto taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır. 

Arşiv hava fotoğrafları ve ortofoto görüntülerden farklı niteliklerde, yeniden ham görüntülerden elde edilecek bir 
ürün istenmesi durumunda fiyatlara %20 ilave edilecektir. 

Arşiv nüshası sayısal hava fotoğrafı veya ortofoto görüntü taleplerinde;

Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede 
belirtilen indirimsiz birim fiyatın %25'i uygulanır.
Yükseköğrenim Kurumları tarafından eğitim ve araştırma amacıyla Rektör ya da Dekan/Ensitü Müdürü 
imzasıyla yapılacak yazılı taleplerde, listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %50'si uygulanır.

Örnek:  10 cm YÖA olan Nokta Bulutu maliyeti → ( 30 / 10 )² x 14,83 = 133,47 TL'dir.

İnternet servisleri ile sunuma ilişkin ücretlendirme stratejisi, bu hizmeti sağlayan üretici kurum tarafından 
sağlanacaktır.

Sayısal Yükseklik Verileri maliyeti; üretim aşamasındaki 30 cm yer örnekleme aralığındaki (YÖA) sayısal 
yükseklik verileri için verilmiştir. Bunun dışındaki çözünürlüğe sahip ayısal yükseklik verilerinin maliyeti 
aşağıdaki formülle hesaplanır.

Maliyet = ( 30 / YÖA )² x 6,75

Örnek:  10 cm YÖA olan SYM - SAM maliyeti → ( 30 / 10 )² x 7,20 = 64,80 TL'dir.

Sayısal Yükseklik Verileri, talep edilen alanın büyüklüğüne göre talep sahibi tarafından temin edilecek medya 
kayıt ortamında verilecektir. Sayısal Yükseklik Verileri fiyatları asgari 1 km² alan üzerinden hesaplanacaktır.

Aşağıda belirtilen miktarlarda Sayısal Yükseklik Verileri taleplerinde tabloda belirtilen indirimler uygulanacaktır. 

Sayısal Yükseklik Verileri taleplerinde;

Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına listede 
belirtilen indirimsiz birim fiyatın %25'i uygulanır.
Yükseköğrenim Kurumları tarafından eğitim ve araştırma amacıyla Rektör ya da Dekan/Ensitü Müdürü 
imzasıyla yapılacak yazılı taleplerde, listede belirtilen indirimsiz birim fiyatın %50'si uygulanır.
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Diğer Hususlar:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Bu listede yer alamayan hizmetler için Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
belirlediği yıllık fiyatlar esas alınır.
Listede bulunan ürünlere ait telif ve iktibas bedelleri, üretici kurum tarafından belirlenir.

TUSAGA - Aktif sistemi kullanımına ilişkin fiyatlar ve istisnalar TUSAGA - Aktif Yürütme Kurulu'nca belirlenir. 
TUSAGA - Aktif fiyatlarına bütün kesintiler, KDV, diğer vergi ve harçlar dahildir.

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIM İŞLERİNE AİT NOTLAR:

( Bu sayfa Harita Genel Müdürlüğü internet sitesinden −www.hgk.gov.tr−  alınmıştır. )

Yukarıdaki tüm hizmetlere kar ve KDV dahil değildir.

Kamu kurum ve kuruluşların coğrafi veri taşlepleri, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)'nin işleyişini 
düzenleyen 49 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ve Kararname 
kapsamında onaylanan Ulusal Cağrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin kamu kurum ve 
kuruluşların paylaşımı, erşimi ve kullanımının bedelsiz olmasına yönelik 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilecektir.

Üniversitler ve Meslek Liseleri sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere, TUGASA - Aktif - Ağ - RTK 
hizmetini ücretsiz kullanabileceklerdir.
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Tersim ( 1 / 1000 ) Orijinal  ( 1 / 2000 ) Tersim  ( 1 / 5000 )

Gayrimeskun 806,62 14,20 10,39

Meskun 1 1.154,20 14,20 10,39

Meskun 2 1.268,05 15,34 11,02

Meskun 3 1.381,91 16,48 11,66

Meskun 4 1.495,76 17,62 12,29

Meskun 5 1.609,61 18,76 12,93

Meskun 6 1.723,47 19,90 13,56

Meskun 7 1.837,32 21,04 14,19

Meskun 8 1.951,17 22,18 14,83

Meskun 9 2.065,02 23,32 15,46

Meskun 10 2.178,88 24,46 16,10

Meskun 11 2.292,73 25,60 16,73

Meskun 12 2.389,72 26,39 17,10

Meskun 13 2.486,71 27,18 17,47

Meskun 14 2.583,70 27,98 17,84

Meskun 15 2.680,70 28,77 18,21

Meskun 16 2.777,69 29,56 18,58

Meskun 17 2.874,68 30,35 18,95

Meskun 18 2.971,67 31,14 19,32

Meskun 19 3.068,66 31,93 19,69

Meskun 20 3.165,65 32,73 20,06

Meskun 21 3.262,64 33,52 20,43

Meskun 22 3.359,63 34,31 20,80

Meskun 23 3.456,63 35,10 21,17

Meskun 24 3.553,62 35,89 21,53

Meskun 25 3.650,61 36,68 21,90

Meskun 26 3.747,60 37,48 22,27

Meskun 27 3.844,59 38,27 22,64

Meskun 28 3.941,58 39,06 23,01

Meskun 29 4.038,57 39,85 23,38

Meskun 30 4.135,56 40,64 23,75

Meskun 31 4.232,56 41,43 24,12

Meskun 32 4.329,55 42,23 24,49

Meskun 33 4.426,54 43,02 24,86

Meskun 34 4.523,53 43,81 25,23

Meskun 35 4.620,52 44,60 25,60

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI  MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTAR BİRİM FİYATLARI  (2021 YILI)

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil ) 

Harita alım ve orijinal1 Hektarda
Bina

Adedi
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SAYISAL HALİHAZIR HARİTA ALIMI  MESKUN VE
GAYRİMESKUN HEKTAR BİRİM FİYATLARI  (2021 YILI)

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil ) 

Tersim ( 1 / 1000 ) Orijinal  ( 1 / 2000 ) Tersim  ( 1 / 5000 )

Meskun 36 4.708,23 45,19 25,93

Meskun 37 4.795,93 45,77 26,26

Meskun 38 4.883,64 46,36 26,59

Meskun 39 4.971,35 46,94 26,93

Meskun 40 5.059,05 47,53 27,26

Meskun 41 5.146,76 48,11 27,59

Meskun 42 5.234,47 48,70 27,92

Meskun 43 5.322,17 49,28 28,25

Meskun 44 5.409,88 49,87 28,58

Meskun 45 5.497,59 50,45 28,92

Meskun 46 5.585,29 51,04 29,25

Meskun 47 5.673,00 51,62 29,58

Meskun 48 5.760,71 52,21 29,91

Meskun 49 5.848,41 52,79 30,24

Meskun 50 5.936,12 53,38 30,57

Meskun 51 6.023,83 53,96 30,90

Meskun 52 6.111,53 54,55 31,24

Meskun 53 6.199,24 55,13 31,57

Meskun 54 6.286,95 55,72 31,90

Meskun 55 6.374,66 56,30 32,23

Meskun 56 6.462,36 56,89 32,56

Meskun 57 6.550,07 57,47 32,89

Meskun 58 6.637,78 58,06 33,22

Meskun 59 6.725,48 58,64 33,56

Meskun 60 6.813,19 59,23 33,89

Meskun 75 8.128,79 68,00 38,86

NOT:

1-  Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından hazırlanan tahdit krokisi ve arazi retkik raporları ile
     1/25000 ölçekli topografik haritalar incelenerek Genel Müdürlük elemanları tarafından
     yaklaşık maliyete esas arazi gruplandırması yapılır.

2-  1. Grup arazi katsayısı: 1,00
     2. Grup arazi katsayısı: 0,93
     3. Grup arazi katsayısı: 0,86
     4. Grup arazi Katsayısı: 0,80
     seçilerek yaklaşık maliyet bedeli bulunur.

1 Hektarda
Bina

Adedi

Harita alım ve orijinal
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Harita alım ve orijinal Harita alım ve orijinal

Tersim  ( 1 / 1000 ) Tersim  ( 1 / 1000 )

Birim Fiyatı  ( TL ) Birim Fiyatı  ( TL )

Gayrimeskun 9.183,26 24   Bina 24.182,61

1   Bina 9.183,26 25   Bina 24.721,96

2   Bina 9.982,04 27   Bina 25.800,65

3   Bina 10.780,82 28   Bina 26.340,00

4   Bina 11.579,61 29   Bina 26.879,35

5   Bina 12.378,39 30   Bina 27.418,70

6   Bina 13.177,17 34   Bina 29.576,09

7   Bina 13.975,95 35   Bina 30.115,44

8   Bina 14.774,73 36   Bina 30.524,19

9   Bina 15.573,52 37   Bina 30.932,93

10   Bina 16.372,30 38   Bina 31.341,68

11   Bina 17.171,08 39   Bina 31.750,42

12   Bina 17.710,43 40   Bina 32.159,17

13   Bina 18.249,78 41   Bina 32.567,91

14   Bina 18.789,13 42   Bina 32.976,66

15   Bina 19.328,47 43   Bina 33.385,40

16   Bina 19.867,82 44   Bina 33.794,15

17   Bina 20.407,17 45   Bina 34.202,90

18   Bina 20.946,52 46   Bina 34.611,64

19   Bina 21.485,87 47   Bina 35.020,39

20   Bina 22.025,22 48   Bina 35.429,13

21   Bina 22.564,56 49   Bina 35.837,88

22   Bina 23.103,91 50   Bina 36.246,62

23   Bina 23.643,26 75   Bina 46.465,26

Birim Fiyatı  ( TL )

Kurplu yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi
(Gayrimeskun sahada)

Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi
(Meskun sahada)

Kurplu yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi
(Meskun sahada)

14.931,32

8.197,10

16.246,16

Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplamı keşif birimi
(Gayrimeskun sahada) 8.916,66

İşin Adı

18. MADDE UYGULAMASI BİRİM FİYATLARI (2021 YILI)

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil ) 

Not:  18. Madde uygulaması birim fiyatları içerisine, tesis edilecek nirengi poligon ve
           astrolon birim fiyatları dahil değildir. 

YOL İSTİKAMET PLANLARININ APLİKASYONU VE
EN - BOY KESİT ÇIKARILMASI  BİRİM FİYATLARI (2019 YILI)

( %20 yüklenici karı ve genel giderler dahil ) 

1 Hektarda
Bina

Adedi

1 Hektarda
Bina

Adedi
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ESKİ 
POZ NO

YENİ 
POZ NO

İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI

( TL )

NİRENGİ İŞLERİ    

1002 42.100.1101 Pilye zemin tesisi malzemesi ad 654,92

1004 42.100.1102  Pilye zemin tesisinin yapılması, sulanması, boyanması, röperinin yapılması ve kontrolü ad 1.925,63

1103 42.100.1103 400 dozlu elle beton yapılması m³ 496,43

1105 42.100.1104  Dizi nirengi noktasının karne kontrol hesapları, nirengi kanavasının tanzimi ad 42,25

1106 42.100.1105 Koordinat dönüşümü hesabı  (Nirengi - poligon elle veri girişi) nokta 1,99

1107 42.100.1106 Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması nokta 91,88

1108 42.100.1107 Damda veya ağaçta yapılacak nirengi tesisi malzemesi  (Baliz) ad 61,67

1109 42.100.1108
Koordinat dönüşümü hesabı 
(Nirengi, poligon ve detay noktası; verileri bilgisayar ortamına kayıtlı)

nokta 0,06

1110 42.100.1109 Bir pilyenin tesis işçiliği ve röper ölçü krokileri nokta 1.597,90

1125 42.100.1131 Bir nirengi noktasının yer seçimi çalışması nokta 204,50

1139 42.100.1132 Bir nirengi veya nivelman noktasının zemin tesisi malzemesi nokta 119,72

1140 42.100.1133
Bir nirengi veya nivelman (Beton) noktasının zemin tesisinin yapılması, 
röper ölçü ve krokisinin hazırlanması 

nokta 436,20

1155 42.100.1151 Bir dizi nirenginin açı ve kenar ölçüsü çalışması nokta 375,62

1157 42.100.1152 Bir dizi nirengi  (Beton - kotlu) nokta 1.319,46

1158 42.100.1153 Dizi nirengi (Nirengi bronzu tesisli; su kulesi, minare, bina vb.) nokta 904,55

1159 42.100.1154 Bir dizi nirengi noktasının, nivelman noktası olarak kullanılması (Beton) nokta 1.713,79

1161 42.100.1155 Dizi nirengi  (Beton - kotsuz) nokta 1.261,57

1162 42.100.1156 Dizi nirengi  (Nirengi bronzu - kotlu) nokta 962,44

1163 42.100.1157 Dizi nirengi (Nirengi bronzu) nivelman noktası olarak kullanıldığında nokta 1.356,77

1165 42.100.1158 Dizi nirengi  (Tesissiz - kotsuz) nokta 491,60

1166 42.100.1159 Dizi nirengi  (Tesissiz - kotlu) nokta 549,49

1167 42.100.1160 Dizi nirengi nivelman noktası olarak kullanıldığında  (Tesissiz) nokta 943,82

1170 42.100.1171 Zemine indirme tesis, ölçü ve hesabı  (3 noktadan) ad 481,39

1173 42.100.1172
Eski ve zemin işareti görülmeyen bir nirengi noktasının 
zemin altı sigortasının rasat ve hesabı ile aranması

nokta 1.533,36

1171 40.110.2001 Elektro - Optik Mesafe Ölçü Aleti sa 101,42

1199 40.110.2011 Nirengi Dengeleme Programı sa 121,74

1300 40.110.2012 GPS Dengelenme Programı sa 8,45

1301 40.110.2004 GPS Seti (4 Alıcıdan Oluşan) sa 126,76

1302 40.110.2008 Bilgisayar (Sabit) sa 5,58

C1,  C2,  C3  DERECE NİRENGİ İŞLERİ

1500 42.110.1101 C1 derece nirengi noktalarının yer seçimi nokta 438,80

1501 42.110.1102 C2 derece nirengi noktalarının yer seçimi nokta 164,56

1502 42.110.1111 C1 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı nokta 2.339,51

1503 42.110.1112 C2 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı nokta 966,83

1504 42.110.1113 C3 derece nirengi noktalarının ölçü ve hesabı nokta 463,51

1505 42.110.1121 TUTGA ve C1 derece nirengi noktalarının aranması nokta 138,23

1506 42.110.1122 C2 derece nirengi noktalarının aranması nokta 92,15

1507 42.110.1123 C3 derece nirengi noktalarının aranması nokta 46,08

1521 42.110.1201 C1 derece nirengi noktaları  (Pilye) nokta 6.527,03

1522 42.110.1202 C1 derece nirengi noktaları  (Pilye - geoid dayanak noktası) nokta 6.841,18

1523 42.110.1203 C1 derece nirengi noktaları  (Pilye - ana nivelman noktası) nokta 6.972,89

1524 42.110.1204  C1 derece nirengi noktaları  (Pilye - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 6.996,90

1525 42.110.1205 C1 derece nirengi noktaları  (Pilye - ara nivelman noktası) nokta 6.877,04

1526 42.110.1206  C1 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası -  geoid dayanak noktası) nokta 6.901,06

1527 42.110.1207 C1 Derece nirengi noktaları (Pilye - yardımcı nivelman noktası) nokta 6.775,27

1528 42.110.1251 C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz) nokta 2.979,65

1529 42.110.1252 C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) nokta 3.293,80
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1530 42.110.1253  C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 3.449,52

1531 42.110.1254 C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) nokta 3.425,51

1532 42.110.1255 C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) nokta 3.329,66

1533 42.110.1256  C1 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 3.353,68

1534 42.110.1257 C1 Derece nirengi  noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) nokta 3.227,89

1535 42.110.1301 C2 derece nirengi noktaları (Pilye) nokta 4.550,72

1536 42.110.1302 C2 derece nirengi noktaları (Pilye - geoid dayanak noktası) nokta 4.864,87

1537 42.110.1303  C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 5.020,60

1538 42.110.1304 C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ana nivelman noktası) nokta 4.996,58

1539 42.110.1305  C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 4.924,75

1540 42.110.1306 C2 derece nirengi noktaları (Pilye - ara nivelman noktası) nokta 4.900,74

1541 42.110.1307 C2 derece nirengi noktaları (Pilye - yardımcı nivelman noktası) nokta 4.798,97

1542 42.110.1351 C2 derece nirengi noktaları  (Tesissiz) nokta 1.277,14

1543 42.110.1352 C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) nokta 1.591,28

1544 42.110.1353  C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 1.747,01

1545 42.110.1354 C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) nokta 1.723,00

1546 42.110.1355 C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) nokta 1.627,15

1547 42.110.1356  C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 1.651,16

1548 42.110.1357 C2 derece nirengi noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) nokta 1.525,38

1549 42.110.1401 C3 derece nirengi noktaları (Beton) nokta 1.387,84

1550 42.110.1402 C3 derece nirengi noktaları  (Beton - geoid dayanak noktası) nokta 1.411,85

1551 42.110.1403 C3 derece nirengi noktaları (Beton - ana nivelman noktası) nokta 1.833,70

1552 42.110.1404 C3 derece nirengi noktaları (Beton - ara nivelman noktası) nokta 1.737,85

1553 42.110.1405 C3 derece nirengi noktaları (Beton - yardımcı nivelman noktası) nokta 1.636,08

1554 42.110.1421 C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronzu) nokta 1.030,81

1555 42.110.1422 C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronzu - ana nivelman noktası) nokta 1.476,67

1556 42.110.1423 C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronzu - ara nivelman noktası) nokta 1.380,83

1557 42.110.1424 C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronzu - yardımcı nivelman noktası) nokta 1.279,06

1558 42.110.1425 C3 derece nirengi noktaları (Nirengi bronzu - geoid dayanak noktası) nokta 1.054,82

1559 42.110.1451 C3 derece nirengi noktaları birim (Tesissiz) nokta 617,87

1560 42.110.1452 C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası) nokta 1.063,73

1561 42.110.1453 C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası) nokta 967,88

1562 42.110.1454 C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) nokta 866,11

1563 42.110.1455 C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - geoid dayanak noktası) nokta 641,88

1564 42.110.1501  C3 derece nirengi noktaları (Beton) (Ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 1.857,71

1565 42.110.1502  C3 derece nirengi noktaları (Beton - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 1.761,86

1566 42.110.1503
C3 derece nirengi noktaları 
(Nirengi bronzu - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası)

nokta 1.500,68

1567 42.110.1504
C3 derece nirengi noktaları 
(Nirengi bronzu - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası)

nokta 1.404,84

1568 42.110.1505  C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ana nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 1.087,74

1569 42.110.1506  C3 derece nirengi noktaları (Tesissiz - ara nivelman noktası - geoid dayanak noktası) nokta 991,90

POLİGON (C4) İŞLERİ                              

2001 42.120.1101 Bir poligon noktasının yer seçimi nokta 45,81

2002 42.120.1102 Bir poligon noktası demir borusu nokta 10,37

2003 42.120.1103 Bir poligon noktası demir çivisi nokta 21,38

2008 42.120.1104 Bir poligon noktasının açı ve kenar ölçümü nokta 50,73

2010 42.120.1105 Bir poligon noktasının koordine hesabı nokta 8,32

2011 42.120.1106  Bir poligonun koordine özetlerinin yazılması ve poligon kanavasına geçirilmesi nokta 1,27

2401 42.120.1201  C4 derece bir poligon noktası (Beton - ana nivelman noktası, gayrimeskun sahada) nokta 1.012,03

2402 42.120.1202  C4 derece bir poligon noktası (Beton - ara nivelman noktası, gayrimeskun sahada) nokta 916,19
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2403 42.120.1203  C4 derece bir poligon noktası (Beton - yardımcı nivelman noktası, gayrimeskun sahada) nokta 814,42

2406 42.120.1251  C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronzu - ana nivelman noktası, meskun sahada) nokta 782,59

2407 42.120.1252  C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronzu - ara nivelman noktası, meskun sahada)  nokta 686,75

2408 42.120.1253
C4 Derece bir poligon noktası 
(Nirengi bronzu - yardımcı nivelman noktası, meskun sahada)

nokta 584,98

2411 42.120.1301  C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ana nivelman noktası) nokta 559,52

2412 42.120.1302  C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ara nivelman noktası) nokta 463,68

2413 42.120.1303  C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - yardımcı nivelman noktası) nokta 361,91

2005 42.130.1101 Meskun olmayan sahadaki bir poligonun zemin tesisi malzemesi nokta 27,54

2006 42.130.1102  Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması, röper ölçüsü ve krokisi nokta 69,06

2007 42.130.1103  Meskun olmayan sahada bir poligonun zemin tesisi yapımı, röper ölçü ve krokisi nokta 170,90

2012 42.130.1104  Tesisi mevcut bir poligon noktası (Meskun sahada çivi veya boru) nokta 36,25

2013 42.130.1105
Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması 
tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti

nokta 35,17

2014 42.130.1106
Eski açı ve kenar değerine göre bir noktanın yanlarındaki iki noktadan
 açı ve kenarın ölçülerek  kontrollu olarak yerinin tespiti

nokta 102,83

2015 42.130.1107  Demir çivi kotlu, tesisli bir poligon noktası (Meskun sahada) nokta 271,79

2016 42.130.1108 Boru tesisli, kotlu bir poligon noktası  (Meskun sahada) nokta 258,58

2017 42.130.1109 Beton kotlu bir poligon noktası  (Meskun olmayan sahada) nokta 423,12

2018 42.130.1110 Bir poligon veya bir nirengi betonu demir röperi nokta 4,92

2023 42.130.1111 Tesisi mevcut bir poligon noktasının (Gayrimeskun sahada beton) nokta 36,47

2024 42.130.1112 Meskun sahada bir poligonun röper ölçü ve krokisi nokta 49,23

2025 42.130.1113 Meskun olmayan sahada  bir poligonun röper ölçü ve krokisi nokta 40,10

2027 42.130.1114 Güzergah bağlantısı için poligon (Tesissiz - koordinatsız - kotsuz) nokta 35,80

POLİGON  ( C4 )  İŞLERİ  ( GPS İLE )         

2215 42.140.1101 Poligon - GPS  (Demir çivi) nokta 227,27

2216 42.140.1102 Poligon - GPS  (Boru) nokta 214,06

2217 42.140.1103 Poligon - GPS  (Beton) nokta 356,87

2212 42.140.1104 Poligon - GPS  (Tesissiz - beton, çivi veya boru) nokta 35,81

2028 42.140.1105 Bir poligonun GPS ile ölçü ve hesabı nokta 63,77

2404 42.140.1201
C4 derece bir poligon noktası (Beton - ana nivelman noktası)
(Geoid dayanak noktası) (Gayrimeskun sahada) 

nokta 1.521,40

2405 42.140.1202
C4 derece bir poligon noktası (Beton - ara nivelman noktası)
(Geoid dayanak noktası) (Gayrimeskun sahada) 

nokta 1.425,55

2409 42.140.1221
C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronzu - ana nivelman noktası) 
(Geoid dayanak noktası) (Meskun sahada)  

nokta 1.291,96

2410 42.140.1222
C4 derece bir poligon noktası (Nirengi bronzu - ara nivelman noktası) 
(Geoid dayanak noktası) (Meskun sahada)  

nokta 1.196,11

2414 42.140.1241  C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ana nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) nokta 1.068,89

2415 42.140.1242  C4 derece bir poligon noktası (Tesissiz - ara nivelman noktası) (Geoid dayanak noktası) nokta 973,04

2416 42.140.1261
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - Nirengi bronzu - ana nivelman noktası) (Meskun sahada)

nokta 775,50

2417 42.140.1262
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - Nirengi bronzu - ara nivelman noktası) (Meskun sahada)  

nokta 679,66

2418 42.140.1263
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - Nirengi bronzu - yardımcı nivelman noktası) (Meskun sahada)  

nokta 577,88

2419 42.140.1281
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - beton - ana nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) 

nokta 1.004,94

2420 42.140.1282
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - beton - ara nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) 

nokta 909,10

2421 42.140.1283
C4 derece bir poligon noktası 
(GPS - beton - yardımcı nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) 

nokta 807,32

2422 42.140.1301 C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ana nivelman noktası) nokta 552,43

2423 42.140.1302 C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - ara nivelman noktası) nokta 456,59

2424 42.140.1303 C4 derece bir poligon noktası (GPS - tesissiz - yardımcı nivelman noktası) nokta 354,82
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NİVELMAN İŞLERİ                             

3001 42.150.1101 Nivelman yer seçimi (Bir nokta için) nokta 12,70

3002 42.150.1102
Nivelman noktaları tesisi, sert duvarda delik açılması ve 
röperinden yerine konulması, röper ölçü ve krokilerinin tanzimi 

nokta 169,39

3003 42.150.1103
Meskun olmayan sahada bir nivelman noktasının 
beton zemin tesisinin yapılması röper ölçü ve krokileri 

nokta 310,68

3004 42.150.1104 Meskun olmayan sahadaki bir nivelman zemin tesisi malzemesi ad 49,91

3007 42.150.1105 Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi nokta 55,20

3010 42.150.1106
Meskun sahada bir nirengi veya poligon noktasının 
nivelmanla kotunun ölçü ve hesabı 
(Tafsilat nivelmanı dahil seri halinde gidiş-dönüş)

nokta 30,13

3011 42.150.1107
Meskun olmayan sahadaki bir tamamlayıcı nirengi veya poligon noktasının nivelmanla 
gidiş-dönüş kotunun ölçü ve hesabı 

nokta 48,24

3016 42.150.1108 Bir nivelman betonu demir röperi ad 9,00

3401 42.150.1201  Ana nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü nokta 321,65

3402 42.150.1202  Ara nivelman noktası veya geoid dayanak noktalarının hassas nivelman ölçümü nokta 241,78

3403 42.150.1203 Yardımcı nivelman noktası gidiş-dönüş ölçümü nokta 156,97

3404 42.150.1204 Geoid dayanak noktaları yüzey geçirme hesabı nokta 20,01

3411 42.150.1301 Ana nivelman noktası (Nirengi bronzu) nokta 670,73

3412 42.150.1302 Ara nivelman noktası (Nirengi bronzu) nokta 574,88

3413 42.150.1303 Yardımcı nivelman noktası (Nirengi bronzu) nokta 473,11

3414 42.150.1321 Ana nivelman noktası (Beton) nokta 900,17

3415 42.150.1341 Ana nivelman noktası (Tesissiz) nokta 452,22

3416 42.150.1342 Ara nivelman noktası (Tesissiz) nokta 356,38

3417 42.150.1343 Yardımcı nivelman noktası (Tesissiz) nokta 254,60

3421 42.150.1401
TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması 
(Beton)

nokta 2.545,06

3422 42.150.1402
TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması 
(Nirengi bronzu)

nokta 2.105,16

3423 42.150.1403
TUDKA 99 nivelman noktasından GPS ile 15 km aralıklarla kot taşıması 
(Tesissiz)

nokta 1.965,19

3101 40.110.2002 Sayısal Nivo sa 13,54

3023 40.110.2010 Nivelman Dengeleme Programı sa 7,62

PRİZMATİK  TAFSİLAT VE TAKEOMETRİK ALIM  İŞLERİ
( Prizmatik tafsilat alımı yardımcı hatlar şebekesi ölçü, hesap ve tafsilat 
ölçü kontrol hesapları dahil ölçümü )                       

4001 42.160.1101 Detay ölçüsü (Hektarda 75 birim) ha 4.991,05

4002 42.160.1102 Detay ölçüsü (Hektarda 35 birim) ha 2.614,85

4003 42.160.1103 Detay ölçüsü (Hektarda 11 birim) ha 985,11

4004 42.160.1104 Detay ölçüsü (Hektarda 1 birim) ha 108,00

5001 42.160.1201 Takeometrik ölçüler (Meskun olmayan sahada 1 hektarda 25 nokta) ha 298,06

5002 42.160.1202 Takeometrik ölçüler (Meskun olmayan sahada 1 hektarda 75 nokta) ha 375,62

5003 42.160.1203 Takeometrik hesaplar (Meskun olmayan sahada 1 hektarda 25 nokta) ha 28,60

5004 42.160.1204 Takeometrik hesaplar (Meskun olmayan sahada 1 hektarda 75 nokta) ha 41,10

5006 42.160.1221 Takeometrik hesaplar (Gayrimeskun sahada 1 hektarda 25 nokta) ha 326,66

5007 42.160.1222 Takeometrik ölçüler (Gayrimeskun sahada 1 hektarda 75 nokta) ha 416,72

TERSİM  İŞLERİ                             

6001 42.170.1101
1/1000  ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi 
(Mürekkepleme dahil, hektarda 75 birim)

ha 600,00

6002 42.170.1102
1/1000  ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi 
(Mürekkepleme dahil, hektarda 35 birim)

ha 350,00

6003 42.170.1103
1/1000  ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi 
(Mürekkepleme dahil, hektarda 11 birim)

ha 150,00
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6004 42.170.1104
1/1000  ölçeğinde orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi 
(Mürekkepleme dahil, hektarda 1 birim)

ha 80,00

6101 42.170.1121 1/1000  ölçekli haritada revizyon ölçüsünün tersimi için gereken tafsilatın kazınması ha 3,75

6105 42.170.1122 1/2000'lik haritada revizyon ölçüsünün çizimi için gereksiz tafsilatın kazınması ha 0,94

6109 42.170.1123 1/5000'lik haritada revizyon ölçeğinde çizimi için gereksiz tafsilatın kazınması ha 0,75

6102 42.170.1141 Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 1 birim) ha 40,00

6103 42.170.1142 Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 11 birim) ha 112,50

6104 42.170.1143 Revizyon işlerinde orjinal çizim (Hektarda 35 birim) ha 350,00

6106 42.170.1161
Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen (dönüştürerek) çizim 
(hektarda 1 birim)

ha 12,50

6107 42.170.1162 Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 11 birim) ha 75,00

6108 42.170.1163 Revizyon işlerinde 1/2000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 35 birim) ad 262,50

6110 42.170.1164 Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 1 birim) ha 8,00

6111 42.170.1165 Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 11 birim) ha 15,00

6112 42.170.1166 Revizyon işlerinde 1/5000 ölçeğine tahvilen çizim (Hektarda 35 birim) ha 35,00

6005 42.170.1181
Meskun olmayan sahalarda orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi 
(Mürekepleme dahil, 1 hektarda 1 birimden az sahalarda)

ha 70,00

PAFTA GEZİMİ  İŞLERİ 

6201 42.180.1101 Revizyon işlerinde pafta gezimi (Gayrimeskun sahada) ha 16,72

6202 42.180.1102 Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 1 birim) ha 13,43

6203 42.180.1103 Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 11 birim) ha 69,41

6204 42.180.1104 Revizyon işlerinde pafta gezimi (Meskun sahada, hektarda 35 birim) ha 173,53

SAYISAL  HARİTA  İŞLERİ                                

6303 42.190.1101
Gayrimeskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 403,28

6304 42.190.1102
Gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim 
(1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 61,23

6305 42.190.1103
Gayrimeskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 508,66

6306 42.190.1104
Gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 78,75

6307 42.190.1121
Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 22 adet kot ve desen ile 7 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 1 birim)

ha 369,35

6308 42.190.1122
Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(1 hektarda 22 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 1 birim)

ha 71,79

6309 42.190.1123
Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 9 adet kot ve desen ile 77 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 11 birim)

ha 1.026,99

6310 42.190.1124
Meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(1 hektarda ortalama 9 adet kot ve desen ile 77 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 11 birim)

ha 156,99

6311 42.190.1125
Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen ile 245 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 35 birim)

ha 2.379,95

6312 42.190.1126
Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi
(1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası) 
  birim: 1 hektarda 35 birim)

ha 310,23

6313 42.190.1127
Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 1 adet kot ve desen ile 525 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 75 birim)

ha 4.331,02

6314 42.190.1128  Meskun sahanın Sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Birim 1 hektarda 75 birim) ha 601,35

6315 42.190.1141 Alım noktası (Kutupsal olarak total station alet ile ölçülen) nokta 51,62

6300 40.110.2003 Total Station Aleti (Kayıt Üniteli) sa 18,26

6301 40.110.2007 Bilgisayar (Taşınabilir) sa 16,75

6301 40.110.2007 Bilgisayar (Taşınabilir) sa 16,75

6302 40.110.2005
Sayısal Harita Çizim Ünitesi
(Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar)

sa 44,61
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MEVCUT SAYISAL HARİTANIN KOT VE KOORDİNATININ 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK ÇİZİMİ 
(Detay noktalarının dönüşümü veya hesaplanması dahil)

6316 42.200.1101  Gayrimeskun saha için (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) ha 18,14

6317 42.200.1102  Gayrimeskun saha için (1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) ha 19,53

6318 42.200.1121
Meskun saha için 
(1 hektarda 22 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 1 birim)

ha 18,84

6319 42.200.1122
Meskun saha için 
(1 hektarda ortalama 9 adet kot ve desen ile 77 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 11 birim)

ha 29,97

6320 42.200.1123
Meskun saha için 
(1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası, 
  birim: 1 hektarda 35 birim)

ha 44,01

6321 42.200.1124 Meskun saha için (Birim: 1 hektarda 75 birim) ha 58,12

6323 42.200.1151 1 sayfanın taranması, sayısallaştırılması bedeli sayfa 1,00

6322 40.110.2009 Tarayıcı  ( A3 ) sa 5,04

MEVCUT KLASIK HARİTANIN SAYISAL ÇİZİM İŞLERİ

6350 42.210.1101 Takometrik ölçülmüş bir nokta ölçülerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi nokta 0,10

6351 42.210.1102 Prizmatik ölçülmüş bir nokta ölçülerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi nokta 0,25

6352 42.210.1151
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar gayrimeskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi 
(1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası)

ha 48,98

6353 42.210.1152
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar gayrimeskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi 
(1 hektarda 75 adet kot ve desen noktası)

ha 63,00

6354 42.210.1201
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 1 birim)

ha 57,43

6355 42.210.1202
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 11 birim)

ha 125,59

6356 42.210.1203
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 35 birim)

ha 248,18

6357 42.210.1204
Sayısallaştırma ile koordinatları elde edilmiş 1 hektar meskun sahanın sayısal harita 
çizim ünitesi ile çizimi (1 hektarda 75 birim)

ha 481,08

SAYISAL HARİTA REVİZYON BİRİM FİYATLARI

6401 42.220.1101
Sayısal revizyon gayri meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektar'da 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 483,94

6402 42.220.1102
Sayısal revizyon gayri meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim 
(1 hektar'da 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 88,18

6403 42.220.1103
Sayısal revizyon gayri meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektar'da 75 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar)

ha 610,39

6404 42.220.1104
Sayısal revizyon gayri meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi  ile çizim  (1 hektar'da 
75 adet kot ve desen noktası, birim: 75 hektar)

ha 113,40

6405 42.220.1105
Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 5 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 1 hektarda 1 
birim)

ha 177,29

6406 42.220.1106
Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim 
(1 hektarda 5 adet kot ve desen noktası ile 7 adet detay noktası, 1 hektarda 1 birim)

ha 34,46

6407 42.220.1107
Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen noktası ile 77 adet detay noktası, 1 hektarda 
11 birim)

ha 1.109,15

6408 42.220.1108
Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim 
(1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 77 adet detay noktası, 
1 hektarda 11 birim)

ha 188,39

6409 42.220.1109
Sayısal revizyon meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi 
(1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası, 1 hektarda 
35 birim)

ha 2.855,94
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6410 42.220.1110
Sayısal revizyon meskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim 
(1 hektarda 3 adet kot ve desen noktası ile 245 adet detay noktası, 
1 hektarda 35 birim)

ha 372,28

1/1000  ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA HEKTAR BİRİM FİYATLARI       

7001 42.230.1101 1/1000'lik gayrimeskun harita (1 hektar) ha 794,00

7002 42.230.1151 1/1000'lik meskun harita (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 1.291,72

7003 42.230.1152 1/1000'lik meskun harita (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 2.511,25

7004 42.230.1153 1/1000'lik meskun harita (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 5.231,80

1/1000, 1/2000, 1/5000'LİK  HARİTA  HEKTAR  BİRİM FİYATLARI          

7005 42.240.1101 1/1000'lik  meskun harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 9.341,65

7006 42.240.1151 1/2000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 216,00

7007 42.240.1152 1/2000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 126,00

7008 42.240.1153 1/2000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 54,00

7009 42.240.1154 1/2000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 28,80

7010 42.240.1155 1/2000'lik harita (1 hektar, meskun olmayan sahada) ha 25,20

7011 42.240.1201 1/5000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 108,00

7012 42.240.1202 1/5000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 63,00

7013 42.240.1203 1/5000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 27,00

7014 42.240.1204 1/5000'lik harita (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 14,40

7015 42.240.1205 1/5000'lik harita (1 hektar, meskun olmayan sahada) ha 12,60

1/1000,  1/2000,  1/5000'LİK  KOPYA TERSİM
HEKTAR BİRİM FİYATLARI             

7016 42.250.1101 1/1000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 252,00

7017 42.250.1102 1/1000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 147,00

7018 42.250.1103 1/1000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 63,00

7019 42.250.1104 1/1000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 33,60

7020 42.250.1105 1/1000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar, gayrimeskun sahada) ha 29,40

7021 42.250.1121 1/2000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 72,00

7022 42.250.1122 1/2000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 48,00

7023 42.250.1123 1/2000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 36,00

7024 42.250.1124 1/2000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 9,90

7025 42.250.1125 1/2000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar, gayrimeskun sahada) ha 7,20

7026 42.250.1151 1/5000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 36,00

7027 42.250.1152 1/5000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 24,00

7028 42.250.1153 1/5000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 18,00

7029 42.250.1154 1/5000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 4,50

7030 42.250.1155 1/5000'lik haritalar için kopya tersim (1 hektar, gayrimeskun sahada) ha 3,00

SAYISAL HARİTA HEKTAR BİRİM FİYATLARII              

7101 42.260.1101 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar, gayrimeskun) ha 833,11

7102 42.260.1102 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 1.242,70

7103 42.260.1103 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 2.432,70

7104 42.260.1104 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 4.862,99

7105 42.260.1105 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 8.531,64

7106 42.260.1151
1/2000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahanın) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 14,20
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7107 42.260.1152
1/2000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, hektarda 11 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 25,60

7108 42.260.1153
1/2000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, 1 hektarda 35 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 44,60

7109 42.260.1154
1/2000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, 1 hektarda 75 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 68,00

7110 42.260.1201
1/5000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi  ile çizimi 
(Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahanın) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 10,39

7111 42.260.1202
1/5000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, 1 hektarda 11 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 16,73

7112 42.260.1203
1/5000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, 1 hektarda 35 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 25,60

7113 42.260.1204
1/5000  ölçeğinde sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi 
(Meskun sahanın, 1 hektarda 75 birim) 
(Ölçekleme, düzenleme, kesin çizim)

ha 38,86

7201 42.260.1251 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar, gayrimeskun sahada) ha 806,62

7202 42.260.1252 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 1 birim) ha 1.154,20

7203 42.260.1253 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 11 birim) ha 2.292,73

7204 42.260.1254 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 35 birim) ha 4.620,52

7205 42.260.1255 1/1000'lik sayısal harita (1 hektar) (1 hektarda 75 birim) ha 8.128,79

FOTOGRAMETRİK HARİTA ALIMI İŞLERİ

7303 42.270.1151 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, gayri meskun alan) ha 37,54

7304 42.270.1152 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 1 bina) ha 42,42

7305 42.270.1153 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 11 bina) ha 110,75

7306 42.270.1154 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 35 bina) ha 179,89

7307 42.270.1155 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 75 bina) ha 299,72

7300 40.110.2014 Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi sa 19,30

İMAR PLANI UYGULAMASINA İLİŞKİN BİRİM FİYATLAR

8001 42.280.1101
Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya 
kırıklarının araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, 
röperi  (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda)

ha 3.821,18

8002 42.280.1102
Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya 
kırıklarının araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, 
röperi  (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda)

ha 5.927,81

8003 42.280.1103
Ada uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya 
kırıkların nok. araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi zemin tesisi yapılması, 
röperi (1 hektarda 35 birimli meskun sahada)

ha 9.126,24

8004 42.280.1104
Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya 
kırık nok. araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, 
röperi  (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda)

ha 13.728,84

8005 42.280.1151

Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, 
ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni 
evraklarının hazırlanması, tapuya tescili (Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun 
sahalarda)

ha 1.828,56

8006 42.280.1152

Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, 
ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni 
evraklarının hazırlanarak tapuya tescili 
(1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda)

ha 2.637,96

8007 42.280.1153

Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, 
ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni 
evraklarının hazırlanarak tapuya tescili  (1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda) (Birim: 
1 hektar)

ha 5.559,00
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8008 42.280.1154

Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi, kontrolü, 
ada köşe ve kırıklarının koordinelerinin hesaplanması, uygulanmış imar adalarının fenni 
evraklarının hazırlanarak tapuya tescili 
(1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda)

ha 9.445,02

8009 42.280.1201
Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması boyutlandırılması, arazide 
tespiti, işaretlenerek zemin tesisinin yapılması, röleve alımı 
(Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda)

ha 2.442,84

8010 42.280.1202
Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması boyutlandırılması, arazide 
tespiti, işaretlenerek zemin tesisinin yapılması, röleve alımı 
(1 hektarda 11 birimli  meskun sahalarda)

ha 5.102,27

8011 42.280.1203
Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerin hazırlanması, boyutlandırılması, arazide 
tespiti, işaretlenerek zemin tesisi yapılması, röleve alımı 
(1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda)

ha 10.880,40

8012 42.280.1204
Parsel uygulama planları ve ölçü krokilerin hazırlanması, boyutlandırılması, arazide 
tespiti, işaretlenerek zemin tesisi yapılması, röleve alımı 
(1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda)

ha 15.672,48

8013 42.280.1251

18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin 
düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü 
(Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) 
(Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda)

ha 1.090,68

8014 42.280.1252

18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvelerinin 
düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü 
(Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) 
(1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda)

ha 3.503,04

8015 42.280.1253

18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin 
düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü 
(Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) 
(1 hektarda 35 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar)

ha 4.549,80

8016 42.280.1254

18. Madde uygulamasına göre şuyu hesaplarının yapılması, dağıtım cetvellerinin 
düzenlenmesi, tüm çizelgelerin hazırlanarak Tapu Fen Dairesince kabulü 
(Askı, ilan işleri ve itirazların değerlendirilmesi, resmi ilan masrafı ve harçlar hariçtir) 
(1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar)

ha 7.618,92

8017 42.280.1351 Uygulama veya röleve alımının tersim edileceği pafta (Birim: 1 hektar) ha 57,10

8018 42.280.1301

İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin 
hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplike zemin tesisinin ve röperinin 
işaretlenmesi ve tescili 
(Gayrimeskun ve hektarda 1 birimli meskun sahalarda)

ha 9.183,26

8019 42.280.1302
İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin 
hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin 
işaretlenmesi ve tescili    (1 hektarda 11 birimli sahalarda)

hektar 17.171,08

8020 42.280.1303
İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin 
hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin 
işaretlenmesi ve tescili    (1 hektarda 35 birimli sahalarda)

ha 30.115,44

8021 42.280.1304
İmar Kanununun 18. maddesine göre ada uygulama planlarının ve krokilerinin 
hazırlanması, kontrolü, ada köşe ve kırıklarının aplikesi, zemin tesisinin ve röperinin 
işaretlenmesi ve tescili    (1 hektarda 75 birimli sahalarda)

ha 46.465,26

8017 42.280.1351 Uygulama veya röleve alımının tersim edileceği pafta (Birim: 1 hektar) ha 57,10

8022 40.110.2006 Sayısallaştırıcı (Digitizer,  A0) sa 71,72

8023 42.280.1382 1 adet noktanın sayısallaştırılması bedeli nokta 0,82

9001 42.290.1101  Uygulama haritalarının hazırlanması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için) km 70,80

9002 42.290.1102  Uygulama haritalarının hazırlanması (Meskun arazide 1 km yol için) km 115,80

9003 42.290.1121
Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe 
hesap edilerek) 
(Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta)

km 72,30

9004 42.290.1122
Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonların araziye aplikesi (Tesis, ölçü, 
hesap ve malzeme dahil) 
(Gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta)

km 3.767,81

9005 42.290.1123
Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonun araziye aplikesi (Tesis, ölçü, 
hesap ve malzeme dahil, eski poligondan istifade edileceği düşünülmüştür) 
(Meskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 4 nokta) 

km 1.225,73

YOL İSTİKAMET PLANLARININ APLİKASYONU VE 
EN - BOY KESİT ÇIKARILMASI                
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9006 42.290.1141
Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması 
(Gayrimeskun arazide 1 km yol için, km'de 5 nokta aranacağı düşünülmüştür)

km 175,86

9007 42.290.1142
Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması 
(Meskun arazide 1 km yol için, km'de 14 nokta aranacağı düşünülmüştür)

km 492,41

9008 42.290.1161
Uygulama krokilerinin hazırlanması 
(Düz yollarda 1 km yol için km'de 50 mihver kazığı düşünülmüştür)

km 66,48

9009 42.290.1162
Uygulama krokilerinin hazırlanması 
(Toplam 1 km kurp için km'de 125 mihver noktası düşünülmüştür)

km 132,96

9010 42.290.1181
Yol mihver kazıklarının aplikasyonu 
(Gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)

km 592,80

9011 42.290.1182
Yol mihver kazıklarının aplikasyonu 
(Gayrimeskun arazide kurplu yollarda 1 km için)

km 1.493,58

9012 42.290.1183
Yol mihver kazıklarının aplikasyonu 
(Meskun arazide düz yollarda 1 km için)

km 1.110,84

9013 42.290.1184
Yol mihver kazıklarının aplikasyonu 
(Meskun arazide kurplu yollarda 1 km için)

km 2.221,68

9014 42.290.1201
Mihver kazıklarının röleve ölçüsü 
(Meskun ve gayrimeskun arazi, düz yollarda 1 km için)

km 344,76

9015 42.290.1202
Mihver kazıklarının röleve ölçüsü 
(Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km kurp için)

km 450,00

9016 42.290.1221
Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü 
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için, pafta açılması ve uygulama 
haritası ile karşılaştırılması dahil) 

km 81,48

9017 42.290.1222
Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü 
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için, pafta açılması ve uygulama 
haritası ile karşılaştırılması dahil)

km 141,60

9018 42.290.1241
Tanıtma kazığı ve plakaların çakılması 
(Gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için kilometrede 50 kazık düşünüldü)

km 159,00

9019 42.290.1242
Tanıtma kazığı ve plakaların çakılması 
(Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için kilometrede 125 kazık düşünüldü)

km 322,74

9020 42.290.1261
Meskun arazide tanıtma kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi 
(3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, düz yollarda 1 km için km'de 50 
nokta düşünülmüştür) 

km 888,48

9021 42.290.1262
Meskun arazide tanıtma kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi 
(3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, toplam 1 km kurp için km'de 125 
nokta düşünülmüştür)

km 2.194,80

9022 42.290.1271
Yol kenarı kazıklarının çakılması 
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda ve yolun iki tarafı için 1 km'de 100 kazık 
düşünüldü)

km 481,62

9023 42.290.1272
Yol kenarı kazıklarının çakılması 
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurpta yolun iki tarafı için 1 km'de 250 
kazık düşünüldü)

km 1.704,36

9024 42.290.1281
En ve boy kesit nivelmanı 
(Gayrimeskun arazide düz yolda 1 km için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır)

km 760,20

9025 42.290.1282
En ve boy kesit nivelmanı 
(Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş 
yapılacaktır)

km 1.520,40

9026 42.290.1283
En ve boy kesit nivelmanı 
(Meskun arazide düz yolda  1 km için,su basmalar dahil boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş 
yapılacaktır)  

km 760,20

9027 42.290.1301
En ve boy kesit nivelmanı 
(Meskun arazide toplam  1 km kurp için, su basmalar dahil boy kesit nivelmanı gidiş-
dönüş yapılacaktır)

km 1.483,02

9028 42.290.1302
En ve boy kesitlerin kotlandırılması 
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)

km 180,00

9029 42.290.1303
En ve boy kesitlerin kotlandırılması 
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km  kurp için)

km 360,00

9030 42.290.1321 Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) km 90,00

9031 42.290.1322
Boy kesitlerin tersimatı  (Siyah kot) 
(Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) 

km 180,00

9032 42.290.1323
Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) 
(Düz yollarda meskun arazide toplam 1 km için)

km 120,00

9033 42.290.1324
Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) 
(Meskun arazide toplam 1 km kurp için)

km 240,00

9034 42.290.1341
En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) 
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)

km 240,00
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9035 42.290.1342
En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) 
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için)

km 600,00

9036 42.290.1361
En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) 
(Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için)

km 120,00

9037 42.290.1362
En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) 
(Meskun ve gayrimeskun arazide toplam1 km  kurp için)

km 240,00

9038 42.290.1381
En kesitlerin alan hesabı 
(Gross metodu ile, kırmızı ve siyah hatların kesişme noktalarının
 kot hesabı dahil, 1 kesit için)

km 13,82

9039 42.290.1382  En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile,düz yollarda 1 km için, km'de 50 kesit) km 691,20

9040 42.290.1383  En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile,toplam1 km kurp için, kmde 125 kesit) km 1.728,00

9041 42.290.1401  Hacim (Kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) km 345,60

9042 42.290.1402  Hacim (kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) km 907,20

9043 42.290.1421  Brukner eğrisinin çizimi  ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) km 148,20

9044 42.290.1422  Brukner eğrisinin çizimi  ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) km 163,20

9045 42.290.1441 Mihver yol kenarı için tanıtma kazığı (437,5 cm³) (2.5 x 5 x 35) ad 1,48

9046 42.290.1442 Tanıtma plakası (10 cm³) (10 x 10 x 0.15) ad 0,30

9047 42.290.1461 Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) km 528,55

9048 42.290.1462 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) km 900,52

9049 42.290.1481 Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun arazide) km 712,01

9050 42.290.1482 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Meskun arazide) km 1.773,11

9051 42.290.1501  Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide) km 8.916,66

9052 42.290.1502
Toplam 1 km  kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi 
(Gayrimeskun arazide)

km 14.931,32

9053 42.290.1521
Düz yollarda 1km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi 
(Meskun arazide)

km 8.197,10

9054 42.290.1522
Toplam 1 km  kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi 
(Meskun arazide)

km 16.246,16

SAYISAL BİR PAFTANIN SATIŞ BEDELİ             

10001 42.300.1101 1/1000 ölçekli sayısal pafta bedeli pafta 27,96
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İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

AÇIKLAMALAR :

1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat
cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü
takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.

2- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç
fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.    

3- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil
edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş
sayılacaktır.

4- 2021 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız ilgili
Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine uygun
olacaktır.

5- Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2021 tarihinden
itibaren geçerlidir. 





İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

Hektar
BİRİM

FİYATI (TL)
Hektar

BİRİM
FİYATI (TL)

Hektar
BİRİM

FİYATI (TL)
Hektar

BİRİM
FİYATI (TL)

10 85.937,00 510 220.486,00 1050 286.122,00 3600 506.417,00

20 95.485,00 520 221.717,00 1100 292.107,00 3700 513.078,00

30 105.034,00 530 222.949,00 1150 298.092,00 3800 519.739,00

40 114.582,00 540 224.180,00 1200 304.077,00 3900 526.400,00

50 124.131,00 550 225.412,00 1250 310.062,00 4000 533.061,00

60 133.679,00 560 226.643,00 1300 316.047,00 4200 546.383,00

70 143.228,00 570 227.874,00 1350 322.032,00 4400 559.706,00

80 152.776,00 580 229.106,00 1400 328.018,00 4600 573.028,00

90 162.325,00 590 230.337,00 1450 334.003,00 4800 586.350,00

100 171.873,00 600 231.568,00 1500 339.988,00 5000 599.672,00

110 173.011,00 610 232.800,00 1550 345.973,00 5200 614.798,00

120 174.148,00 620 234.031,00 1600 351.958,00 5400 629.925,00

130 175.286,00 630 235.263,00 1650 357.943,00 5600 645.051,00

140 176.424,00 640 236.494,00 1700 363.928,00 5800 660.177,00

150 177.562,00 650 237.725,00 1750 369.913,00 6000 675.303,00

160 178.699,00 660 238.957,00 1800 375.899,00 6200 690.430,00

170 179.837,00 670 240.188,00 1850 381.884,00 6400 705.556,00

180 180.975,00 680 241.419,00 1900 387.869,00 6600 720.682,00

190 182.112,00 690 242.651,00 1950 393.854,00 6800 735.808,00

200 183.250,00 700 243.882,00 2000 399.839,00 7000 750.935,00

210 184.388,00 710 245.114,00 2050 403.170,00 7200 766.061,00

220 185.525,00 720 246.345,00 2100 406.500,00 7400 781.187,00

230 186.663,00 730 247.576,00 2150 409.831,00 7600 796.313,00

240 187.801,00 740 248.808,00 2200 413.161,00 7800 811.439,00

250 188.939,00 750 250.039,00 2250 416.492,00 8000 826.566,00

260 190.076,00 760 251.270,00 2300 419.822,00 8200 841.692,00

270 191.214,00 770 252.502,00 2350 423.153,00 8400 856.818,00

280 192.352,00 780 253.733,00 2400 426.484,00 8600 871.944,00

290 193.489,00 790 254.965,00 2450 429.814,00 8800 887.071,00

300 194.627,00 800 256.196,00 2500 433.145,00 9000 902.197,00

310 195.858,00 810 257.393,00 2550 436.475,00 9100 909.760,00

320 197.090,00 820 258.590,00 2600 439.806,00 9200 917.323,00

330 198.321,00 830 259.787,00 2650 443.136,00 9300 924.886,00

340 199.553,00 840 260.984,00 2700 446.467,00 9400 932.449,00

350 200.784,00 850 262.181,00 2750 449.797,00 9500 940.012,00

360 202.015,00 860 263.378,00 2800 453.128,00 9600 947.576,00

370 203.247,00 870 264.575,00 2850 456.459,00 9700 955.139,00

380 204.478,00 880 265.772,00 2900 459.789,00 9800 962.702,00

390 205.709,00 890 266.969,00 2950 463.120,00 9900 970.265,00

400 206.941,00 900 268.166,00 3000 466.450,00 10000 977.828,00

410 208.172,00 910 269.363,00 3050 469.781,00 11000 1.053.459,00

420 209.404,00 920 270.560,00 3100 473.111,00 12000 1.129.090,00

430 210.635,00 930 271.757,00 3150 476.442,00 13000 1.204.721,00

440 211.866,00 940 272.954,00 3200 479.772,00 14000 1.280.353,00

450 213.098,00 950 274.151,00 3250 483.103,00 15000 1.355.984,00

460 214.329,00 960 275.348,00 3300 486.433,00 16000 1.431.615,00

470 215.560,00 970 276.545,00 3350 489.764,00 17000 1.507.246,00

480 216.792,00 980 277.742,00 3400 493.095,00 18000 1.582.877,00

490 218.023,00 990 278.939,00 3450 496.425,00 19000 1.658.508,00

500 219.255,00 1000 280.137,00 3500 499.756,00 20000 1.734.140,00

 Not :

:  3
:  2
:  2

- Kentsel Sit alanları için
- Arkeolojik Sit alanları için
- Doğal Sit alanları için

İMAR PLANI YAPIM İŞLERİ

1)  Listedeki fiyatların, %30'u araştırma,  %20'si nazım plan,  %50'si uygulama planını kapsamaktadır.

3)  Koruma amaçlı imar planları için yaklaşık maliyetler; bu listedeki fiyatların aşağıda belirtilen katsayılar ile
      çarpılması ile hesaplanacaktır.

2)  Banka eliyle (emaneten) yapılan işlerin birim fiyatları bu listedeki fiyatlar uygulanacaktır.
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HER HAKKI SAKLIDIR

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eseleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi İller Bankası Anonim Şirketinden
yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış
nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,
telli/telsiz ya da başka teknik, sayılsal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle
kullanılamaz."
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1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

202 yılı rayiç listesinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri 
gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 2021 yılı Birim Fiyatları için de geçerlidir.                                                                                                                                                                        

AÇIKLAMALAR :

Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat cetveli kitabında yer alan 
birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas 
alınacaktır.

Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim 
fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.    

Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi; bu 
hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

2021 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız ilgili Teknik Şartnameleri 
ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine uygun olacaktır.

40 atü için     : %70

Bu birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların sadece poz numaraları, birim fiyatları, ölçüleri ve 
başlıkları gösterilmiştir. Bu birim fiyatlara ait ödeme şekilleri ve diğer hususlar, "İİller Bankası A.Ş. 
Birim Fiyat Tariflerinde"  yer almakta olup, hükümlerine aynen uyulacaktır.

Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. 

Boru bağlantı elemanları (Manşon, dirsek, te, redüksiyon vb.) fiyatları 10 atü basınç sınıfına göre 
(10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki elemanlara ait 
fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak uygulanır.

12,5 atü için  : %10
16 atü için     : %20
20 atü için     : %40
25 atü için     : %60

Mekanik ekipmanlar arasında yer alan vanalar, vantuzlar, tamir manşonları, takma-sökme 
parçalarına ait fiyatlar 10 atü basınç sınıfına göre (10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) 
hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki malzemelere ait fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak 
uygulanır.

12,5 atü için  : %10
16 atü için     : %20
25 atü için     : %50





İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

İŞİN ADI SAYFA NO

İLLER BANKASI TAŞIMA FORMÜLLERİ 1
40.115.1101 40.115.1257 TAŞIMA BEDELLERİ 2
43.100.1301 43.100.1312 KAZI BİRİM FİYATLARINDAN DOLGU KARŞILIĞI DÜŞÜLECEK MİKTARLAR 4
40.110.3101 40.110.3221 MAKİNALARIN SAATLİK ÇALIŞMA BEDELLERİ

6
43.120.1001 43.120.1204 İHZARAT İŞLERİ

6
43.120.1001 43.115.1053 Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması  ( İş Başında ) 6
43.120.1101 43.115.1106 Beton Parke ve Çim Taşlarının Hazırlanması 6
43.115.1001 43.115.1008 Font ve Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Hazırlanması 6
43.120.1201 431.201.204 İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusunun Yapılması 6

40.121.1401 40.150.1410 MALZEME  RAYİÇLERİ 7

40.121.1401 40.121.1272 Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları 7
40.121.1401 40.121.1418 Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar   (10 Atü) 7
40.121.1603 40.121.1624 PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar  (4 - 6 Atü) 7
40.121.1651 40.121.1672 PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar  (10 Atü) 8
40.121.1701 40.121.1722 PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar  (12,5 - 16 Atü) 8

40.121.1901 40.121.1922 PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar
(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin,  4 - 6 Atü) 9

40.121.1951 40.121.1972 PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar
(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin,  4 - 6 Atü) 10

40.121.2201 40.121.2222 PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar
(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin,  4 - 6 Atü) 10

40.121.2251 40.121.2272 PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar
(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için,  10 Atü) 10

40.122.1101 40.122.1209 PVC Boru ve Bağlantı Elemanları 11
40.122.1101 40.122.1127 PVC Boru Dirsekler (10 Atü) 11
40.122.1151 40.122.1177 PVC Boru Dirsekler (16 Atü) 11
40.122.1201 40.122.1209 PVC Drenaj Borular 12

40.123.1401 40.123.7963 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları 12
40.123.1301 40.123.1324 PE100 Elektrofüzyon Manşonlar (10 Atü) 12
40.123.1601 40.123.1644 PE100 Dirsekler (10 Atü) 12
40.123.2102 40.123.2124 PE100 Flanş Adaptörleri  (10 Atü) 13
40.123.2405 40.123.2676 PE100 Redüksiyonlar (10 Atü) 14
40.123.3902 40.123.3924 PE100 Eşit Te' ler (10 Atü) 15
40.123.4203 40.123.4476 PE100 İnegal Te' ler (10 Atü) 15
40.123.5701 40.123.5970 PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi,  10 Atü) 18
40.123.7202 40.123.7224 PE100 Körtapalar (10 Atü) 22
40.123.7501 40.123.7539 Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te, 10 Atü) 23
40.123.7601 40.123.7639 Elektrofüzyonlu, Vanasız  PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te,  10 Atü) 23
40.123.7701 40.123.7739 Elektrofüzyonsuz, Vanalı  PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te,  10 Atü) 24
40.123.7801 40.123.7839 Elektrofüzyonlu, Vanalı  PE100 Branşman Ayırıcılar (Servis Te,  10 Atü) 24
40.123.7901 40.123.7913 Elektrofüzyonsuz  PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü) 25
40.123.7951 40.123.7963 Elektrofüzyonlu  PE100 Geçiş Parçaları  (10 Atü) 25

40.126.1101 40.126.1126 Muflu Beton Borular  (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) 25
40.126.1101 40.126.1106 Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular 25
40.126.1101 40.126.1126 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular 25

40.126.1141 40.126.1205 Muflu Betonarme Borular
(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç) 25

40.126.1141 40.126.1146 Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular 25
40.126.1161 40.126.1166 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular 25

İÇİNDEKİLER
POZ NO
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POZ NO İŞİN ADI SAYFA NO

40.126.1181 40.126.1205 Lamba Zıvanalı Betonarme Borular
(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç) 25

40.126.1181 40.126.1181 Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular 25
40.126.1201 40.126.1205 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular 25
40.126.1301 40.126.1342 Beton Boru C Parçalar (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) 27
40.126.1301 40.126.1315 Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları 27
40.126.1321 40.126.1335 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları 27
40.126.1341 40.126.1342 Beton Boru C Parçası Tapaları 27
40.126.1351 40.126.1391 Beton Boru Dirsekleri (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı) 27
40.126.1351 40.126.1352 Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri 27
40.126.1381 40.126.1391 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri 27

40.127.1101 40.127.1190 HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlar 27
40.127.1101 40.127.1110 HDPE Koruge Boru Manşonlar (SN 8) 27
40.127.1121 40.127.1135 HDPE Koruge Boru C Parçaları (SN 8) 27
40.127.1151 40.127.1152 HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları 28
40.127.1171 40.127.1190 HDPE Koruge Boru Dirsekleri (SN 8) 28

40.130.1001 40.130.1091 Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanlar 28

40.135.1101 40.135.1560 Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanlar 28
40.135.1101 40.135.1244 Prefabrik Parsel Bacası Elemanlar 28
40.135.1101 40.135.1144 Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları 28
40.135.1201 40.135.1244 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları 28
40.135.1401 40.135.1560 Prefabrik Muayene Bacası Elemanlar 29
40.135.1401 40.135.1460 Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları 30
40.135.1501 40.135.1560 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları 30

40.137.1001 40.137.1021 Sfero Döküm Baca Kapakları 30

40.140.1001 40.140.1078 Prefabrik Yağmursuyu Elemanlar 31
40.140.1001 40.140.1024 Yağmursuyu Izgara Menhollerin 31
40.140.1001 40.140.1004 Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri 31
40.140.1021 40.140.1024 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri 31
40.140.1051 40.140.1078 Yağmursuyu Kutu Menfezlerin 31
40.140.1051 40.140.1058 Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri 31
40.140.1071 40.140.1078 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri 31

40.145.1001 40.147.2211 MEKANİK EKİPMANLAR 32
40.145.1001 40.145.1011 PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1021 40.145.1031 PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1041 40.145.1051 PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar  (10 - 16 Atü) 32
40.145.1061 40.145.1061 PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1081 40.145.1091 PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1101 40.145.1111 PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1121 40.145.1131 PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü) 32
40.145.1141 40.145.1153 PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü) 33
40.145.1161 40.145.1170 PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü) 33
40.145.1181 40.145.1183 PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı) 33
40.145.1301 40.145.1319 Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü) 34
40.145.1351 40.145.1369 Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü) 34
40.145.1401 40.145.1419 Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü) 34
40.145.1501 40.145.1519 Sürgülü Vanalar  (Buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü) 35
40.145.1901 40.145.1914 Bıçaklı Sürgülü Vanalar  (El Kumandalı, Sfero Döküm,  10 Atü) 35
40.145.2501 40.145.2524 Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü) 36
40.145.2801 40.145.2824 Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü) 36
40.145.3501 40.145.3516 İğne Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü) 36
40.145.4101 40.145.4111 Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü) 36

İÇİNDEKİLER
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40.145.4151 40.145.4161 Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü) 36
40.145.4201 40.145.4211 Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü) 37
40.145.4401 40.145.4413 Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü) 37
40.146.1001 40.146.1009 Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10 Atü) 37
40.146.1101 40.146.1109 Darbesiz Dinamik Vantuzlar  (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü) 37
40.146.1201 40.146.1209 Darbesiz Dinamik Vantuzlar  (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm,  10 Atü) 37
40.146.1301 40.146.1311 Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)  38
40.146.1401 40.146.1424 Çekvalf (Tevkif Klapeleri)  (Sfero Döküm, 10 Atü) 38
40.146.1601 40.146.1618 Çalpara Çekvalfler (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte) 38
40.146.2501 40.146.2516 Pislik Tutucular  (Sfero Döküm,  10 Atü,  Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik) 38
40.146.2801 40.146.2824 Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçalar  (Sfero Döküm, 10 Atü) 39
40.147.1001 40.147.1012 Emici (Dip) Klapeleri (Sfero Döküm, 10 Atü) 39
40.147.1101 40.147.1112 Tahliye Klapeleri 39

40.147.1201 40.147.1225 Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları
(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli) 40

40.147.1401 40.147.1425 Mekanik Çelik Kelepçeli Açılır Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonarı
(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli) 40

40.147.1601 40.147.1618 Mekanik Çelik Kelepçeli Kilitli Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonarı 
(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli) 41

40.147.2001 40.147.2018 Krepinler (Giriş Süzgeci)   (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik) 42
40.147.2101 40.147.2105 Havalandırma Bacaları (150 x 30 cm Boyutunda) 42
40.147.2203 40.147.2211 Priz Kolyeler (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü) 42

40.120.1451 40.120.1452 Polietilen İkaz Bantları 42

40.148.1001 40.148.1355 KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLAR 42
40.148.1001 40.148.1030 Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler 42
40.148.1051 40.148.1080 Tek Kirişli El Kumandalı Kreynler 43
40.148.1101 40.148.1130 Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynler 43
40.148.1151 40.148.1180 Çift Kirişli El Kumandalı Kreynler 44
40.148.1201 40.148.1205 Motor Kumandalı Monoray Vinçler 44
40.148.1251 40.148.1255 El Kumandalı Monoray Vinçler 44
40.148.1301 40.148.1305 Motor Kumandalı Ceraskallar 45
40.148.1351 40.148.1355 El Kumandalı Ceraskallar 45

40.149.1101 40.149.1112 Kafes Tel Gabion ve Şilteler 45

40.150.1001 40.150.1410 ELEKTRİK  İŞLERİ 46
40.150.1001 40.150.1081 Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri 46
40.150.1101 40.150.1107 Gaz Algılama Sistemi 47
40.150.1151 40.150.1178 Enstrümantasyon 47
40.150.1151 40.150.1178 Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri 47
40.150.1201 40.150.1410 Endüstriyel Otomasyon 47
40.150.1201 40.150.1206 Frekans Konvertörleri (Tek Faz) 47
40.150.1221 40.150.1243 Frekans Konvertörleri (Üç Faz) 47
40.150.1301 40.150.1308 Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter) 48
40.150.1351 40.150.1369 Otomasyon Sistem Ekipmanları 48
40.150.1401 40.150.1410 Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 48

43.500.1001 43.695.1011 İMALAT İŞLERİ 50

43.500.1001 43.695.1107 HARÇ ve HAZIR BETON İŞLERİ 50

43.501.1001 43.507.1424 BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ BAŞLARININ BAĞLANMA İŞLERİ 50
43.501.1001 43.501.1338 Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 50
43.501.1001 43.501.1007 Dişli Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru Bedeli Hariç) 50
43.501.1051 43.501.1062 Flanşlı Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği 50
43.501.1103 43.501.1338 Çelik Boru Başlarının Kaynakla Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç) 50

İÇİNDEKİLER
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43.502.1001 43.502.1014 PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 55
43.502.1001 43.502.1014 PVC Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç) 55

43.502.1001 43.507.1424 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 55
43.503.1001 43.503.1024 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (6 - 8 Atü) 55
43.503.1051 43.503.1074 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (10 Atü) 56
43.503.1101 43.503.1124 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (12,5 - 16 Atü) 57
43.503.1151 43.503.1170 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (20 - 25 Atü) 57
43.503.1301 43.503.1324 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının E.F. Kaynağı ile Eklenmesi (10 Atü) 58
43.503.1351 43.503.1374 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi (12,5 - 16 Atü) 59
43.503.1401 43.503.1420 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının E.F. Kaynağı ile Eklenmesi (20 - 25 Atü) 59
43.503.1501 43.503.1518 PE100 Boru ve Bağlantı Eleman Başlarının Flanş Adaptörü ile Bağlanması İşçiliği 60
43.504.1001 43.504.1003 HDPE  Boru Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması (Her Çapta) 60

43.505.1001 43.505.1022 Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 61
43.505.1001 43.505.1022 Muflu Duktil Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç) 61

43.505.1001 43.505.1023 CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 61
43.505.1001 43.505.1023 CTP Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç) 61

43.507.1001 43.504.1034 Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması 62
43.507.1001 43.504.1034 Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Bağlanması İşçiliği 62

43.507.1052 43.507.1424 Çelik Flanşların Kaynakla Bağlanması ve Takılması İşleri 63
43.507.1052 43.507.1068 Çelik Boru Başları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşların Kaynakla Eklenmesi (10 Atü) 63
43.507.1103 43.507.1124 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (4 - 6 Atü) 63
43.507.1153 43.507.1174 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (10 Atü) 64
43.507.1203 43.507.1224 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (12,5 - 16 Atü) 65
43.507.1253 43.507.1274 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Tak. (4 - 6 Atü) 65
43.507.1303 43.507.1324 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (10 Atü) 66
43.507.1353 43.507.1374 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş. Takılması (4 - 6 Atü) 67
43.507.1403 43.507.1424 PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (10 Atü) 67

43.510.1001 43.510.1522 BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ İŞLERİ 68
43.510.1001 43.510.1016 Muflu, Vidalı, Biritli Her Cins Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması 68
43.510.1051 43.510.1079 Flanşlı Boru Başlarının Sökülmesi 68
43.510.1101 43.510.1105 Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Dişli Çelik Borular) 69
43.510.1151 43.510.1167 Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Flanşlı Çelik Borular) 69
43.510.1201 43.510.1220 Asbestli Çimento Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması 69
43.510.1301 43.510.1322 PVC Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması 70
43.510.1501 43.510.1522 Duktil Boru Başlarının Sökülmesi 70

43.511.1001 43.511.1220 BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ KESİLMESİ, 
BAŞLARINA KAYNAK VE MUF AĞIZLARININ AÇILMASI İŞLERİ 70

43.511.1001 43.511.1030 Çelik Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Kaynak Ağzı Açılması 70
43.511.1011 43.511.1061 PVC Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması 71
43.511.1101 43.511.1124 PE100 Boruların Kesilmesi ve Boru Alınlarının Kaynak İçin Tıraşlanması 71
43.511.1151 43.511.1171 Duktil Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması 71
43.511.1201 43.511.1220 CTP Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması 72

43.521.1001 43.530.1111 BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ DÖŞENMESİ İŞLERİ 72
43.521.1001 43.521.1032 Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 72
43.521.1001 43.521.1032 Çelik Boruların Döşenmesi 72

43.522.1001 43.522.1177 PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 73
43.522.1001 43.522.1011 PVC Boruların Döşenmesi 73
43.522.1052 43.522.1059 PVC Drenaj Borularının Döşenmesi 73
43.522.1101 43.522.1127 PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi  (10 Atü) 73
43.522.1151 43.522.1177 PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi  (16 Atü) 74
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43.523.1001 43.523.7224 PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 75
43.523.1001 43.523.1024 PE100 Boruların Döşenmesi 75
43.523.1301 43.523.1324 PE100 Elektrofüzyon Manşonların Döşenmesi 75
43.523.1601 43.523.1644 PE100 Boru Dirseklerinin Döşenmesi 76
43.523.2102 43.523.2124 PE100 Flanş Adaptörlerinin Döşenmesi 77
43.523.2405 43.523.2676 PE100 Redüksiyonların Döşenmesi 78
43.523.3902 43.523.3924 PE100 Eşit Te'lerin Döşenmesi 80
43.523.4203 43.523.4476 PE100 İnegal Te'lerin Döşenmesi 81
43.523.5701 43.523.5970 PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Döşenmesi 86
43.523.7202 43.523.7224 PE100 Körtapaların Döşenmesi 93

43.524.1001 43.524.1022 Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 94
43.524.1001 43.524.1022 Duktil Boruların Döşenmesi 94

43.525.1001 43.525.1023 CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 94
43.525.1001 43.525.1023 CTP Boruların Döşenmesi 94

43.526.1001 43.526.1362 Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 95
43.526.1001 43.526.1126 Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi 95
43.526.1101 43.526.1106 Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular 95
43.526.1121 43.526.1126 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular 95
43.526.1141 43.526.1166 Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi 95
43.526.1141 43.526.1146 Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular 95
43.526.1161 43.526.1166 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular 95
43.526.1181 43.526.1205 Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi 96
43.526.1181 43.526.1185 Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular 96
43.526.1201 43.526.1205 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular 96
43.526.1301 43.526.1335 Beton Boru C Parçalarının Döşenmesi 96
43.526.1301 43.526.1315 Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları 96
43.526.1321 43.526.1335 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları 97
43.526.1341 43.526.1342 Beton Boru C Parçası Tapalarının Döşenmesi 97
43.526.1351 43.526.1362 Beton Boru Dirseklerinin Döşenmesi 98
43.526.1351 43.526.1352 Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri 98
43.526.1361 43.526.1362 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri 98

98
43.527.1001 43.527.1647 HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 
43.527.1001 43.527.1010 HDPE Koruge Boruların Döşenmesi 98
43.527.1101 43.527.1110 HDPE Koruge Boru Manşonlarının Döşenmesi 98
43.527.1101 43.527.1135 HDPE Koruge Boru C Parçaların Döşenmesi 98
43.527.1151 43.527.1152 HDPE Koruge Boru C Parçası Tapası Döşenmesi 98
43.527.1171 43.527.1190 HDPE Koruge Boru Dirseklerinin Döşenmesi 99
43.527.1501 43.527.1548 Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi 99
43.527.1601 43.527.1647 Çelik Takviyeli, Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi 100

43.530.1001 43.530.1111 Her Çapta ve Çeşitte Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi İşleri 100

43.540.1001 43.545.1116 BORULARIN ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ İŞLERİ 101

43.540.1001 43.540.1018 Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Delinerek Boru Geçilmesi ve Sürülmesi İşleri
(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil) 101

43.545.1001 43.545.1116 Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Metodu ile Zemin Altından Boru Geçirilmesi İşleri
(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından) 101

43.545.1003 43.545.1025 PE100 Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç) 101
43.545.1102 43.545.1116 Çelik Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç) 102

43.550.1001 43.550.1122 BORULARDA DÖŞENDİKTEN SONRA BASINÇ DENEYİ YAPILMASI 102
43.550.1003 43.550.1023 PE100 Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması  102
43.550.1101 43.550.1122 CTP Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması 102
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43.555.1004 43.555.1201 BORU HATLARINDA İZOLASYON YAPILMASI İŞLERİ 103
43.555.1004 43.555.1025 Açıktaki Su Borularının Dış Yüzeyine Cam Yünü ve Kanaviçe ile İzolasyon Yapılması 103
43.555.1111 43.555.1126 Kaynakla Bağlanmış Çelik Boru Başlarının İç Yüzeyine İzolasyon Yapılması 103
43.555.1201 43.555.1201 Her Çapta Çelik Boruların Dış Yüzeyine İzolasyon Yapılması 103

43.556.1001 43.556.1002 Polietilen İkaz Bantlarının Dolgu Malzemesi Arasına Serilmesi 103

43.560.1101 43.560.1560 Prefabrik Parsel ve Muayene Bacalarının Teşkil Edilmesi 104
43.560.1101 43.560.1244 Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Parsel Bacası Teşkil Edilmesi 104
43.560.1101 43.560.1144 Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları 104
43.560.1201 43.560.1244 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları 104
43.560.1401 43.560.1560 Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi 105
43.560.1401 43.560.1460 Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları 105
43.560.1501 43.560.1560 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları 106

43.560.1601 43.560.1608 Spiral Sarımlı, HDPE Esaslı Muayene Bacası Teşkil Edilmesi 108

43.565.1001 43.565.1078 Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Yerleştirilmesi 108
43.565.1001 43.565.1024 Prefabrik Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Yerleştirilmesi 108
43.565.1001 43.565.1004 Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri 108
43.565.1021 43.565.1024 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri 108

43.565.1051 43.565.1078 Prefabrik Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Yerleştirilmesi 109
43.565.1051 43.565.1058 Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri 109
43.565.1071 43.565.1078 Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri 109

43.570.1001 43.572.1811 MEKANİK EKİPMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 110
43.570.1001 43.570.1032 Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç) 110
43.570.1101 43.570.1111 PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü) 110
43.570.1121 43.570.1131 PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü) 111
43.570.1141 43.570.1151 PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi  (10 - 16 Atü) 111
43.570.1161 43.570.1171 PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü) 111
43.570.1181 43.570.1191 PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 111
43.570.1201 43.570.1211 PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 112
43.570.1221 43.570.1231 PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 112
43.570.1241 43.570.1253 PE100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi  (10 Atü) 112
43.570.1261 43.570.1270 PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 113
43.570.1281 43.570.1283 PE100 Borular için Buşakle Takımlarının (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı) Yerleştirilmesi 113
43.570.1301 43.570.1319 Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü) 113
43.570.1351 43.570.1369 Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (25 Atü) 114
43.570.1401 43.570.1419 Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (40 Atü) 115
43.570.1501 43.570.1519 Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Buşakle takımı dahil, 10 - 16 Atü) 115
43.570.1901 43.570.1914 Bıçaklı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 116
43.570.2501 43.570.2524 Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (El Kumandalı, 10 Atü) 116
43.570.2801 43.570.2824 Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (Elektrikli Motor Kumandalı, 10 Atü) 117
43.570.3501 43.570.3516 İğne Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 118
43.570.4101 43.570.4111 Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği 118
43.570.4151 43.570.4161 Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü) 119
43.570.4251 43.570.4261 Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi  (25 Atü) 119
43.570.4301 43.570.4311 Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (40 Atü) 119
43.570.4401 43.570.4413 Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği 119
43.570.4451 43.570.4483 Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü) 120
43.571.1001 43.571.1009 Vantuzların Yerleştirilmesi İşçiliği 120
43.571.1101 43.571.1109 Çift Küreli Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü) 120
43.571.1201 43.571.1209 Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü) 121
43.571.1301 43.571.1309 Darbesiz Dinamik  Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü) 121
43.571.1411 43.571.1412 Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğu) Yerleştirilmesi 121
43.571.1501 43.571.1524 Çekvalflerin Yerleştirilmesi İşçiliği 121
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43.571.1551 43.571.1574 Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi (10 Atü) 122
43.571.1701 43.571.1718 Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi (10 Atü) 123
43.571.2501 43.571.2516 Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi (10 Atü) 123
43.571.2801 43.571.2824 Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi (10 Atü) 124
43.572.1001 43.572.1012 Emici (Dip) Klapelerin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 124
43.572.1101 43.572.1112 Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi 125
43.572.1201 43.572.1212 Tahliye Klapelerinin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 125
43.572.1301 43.572.1311 Tahliye Klapelerinin Yerleştirilmesi 126
43.572.1401 43.572.1418 Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi İşçiliği 126
43.572.1501 43.572.1518 Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi 126
43.572.1601 43.572.1605 Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği 127
43.572.1651 43.572.1655 Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi 127
43.572.1701 43.572.1701 Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi 127
43.572.1803 43.572.1811 Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi (10 Atü) 127

43.575.1001 43.575.1355 KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 128
43.575.1001 43.575.1030 Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 128
43.575.1051 43.575.1080 Tek Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 128
43.575.1101 43.575.1130 Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 129
43.575.1151 43.575.1180 Çift Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 129
43.575.1201 43.575.1205 Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi 130
43.575.1251 43.575.1255 El Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi 130
43.575.1301 43.575.1305 Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi 130
43.575.1351 43.575.1355 El Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi 130

43.600.1001 43.604.1424 İKSA YAPILMASI İŞLERİ 130
43.600.1001 43.600.1006 Fore Kazık Yapılması İşleri 130
43.600.1101 43.600.1112 Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması 130
43.605.1001 43.605.1002 Düşey Ahşap İksa Yapılması 131
43.605.1101 43.605.1161 Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması 131

43.605.1181 43.605.1184 İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusunun Hendek veya Temel Çukurlarına Yerleştirilmesi ve 
Çıkarılması 131

43.605.1301 43.604.1424 Çelik Palplanş İksa İşleri 131

43.610.1001 43.610.1093 DOLGU VE ZEMİN ISLAH İŞLERİ 131
43.615.1001 43.615.1007 YÜKLEME, BOŞALTMA VE FİGÜRE İŞLERİ 132
43.620.1001 43.620.10005 SU BOŞALTMA VE DRENAJ YAPILMASI İŞLERİ 132
43.625.1011 43.625.1071 BORU, BACA, MENFEZ VE GALERİ TEMİZLEME İŞLERİ 132
43.630.1001 43.630.1006 TÜNEL VE GALERİ İŞLERİ 133
43.635.1001 43.635,1045 KARGİR İNŞAAT, KALDIRIM, BORDÜR VE BETON PARKE YAPILMASI İŞLERİ 133
43.640.1001 43.640.1011 BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VİDEO KAYIT ALIMI İŞLERİ 133
43.645.1001 43.645.1012 KAFES TEL GABİON SEPET VE ŞİLTELERİN YERLEŞTİRİLMESİ 133
43.650.1001 43.650.1031 BETON, AHŞAP VE DİĞER İMALATLARIN SÖKÜLMESİ İŞLERİ 134
43.655.1001 43.655.1051 TAŞIYICI  İSKELE VE YÜKSEKLİK ZAMLARI 134
43.660.1001 43.660.1006 KALIP YAPILMASI İŞLERİ 134
43.665.1001 43.665.1082 METAL MALZEME İLE ÇEŞİTLİ İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ 134
43.670.1001 43.610.1106 DERZ VE YALITIM YAPILMASI İŞLERİ 135
43.675.1001 43.675.1061 ÇEŞİTLİ BETON İMALATLARIN YAPILMASI VE KAPLANMASI İŞLERİ 135
43.680.1001 43.680.1052 YÜZEYLERİN KAPLANMASI, TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI İŞLERİ 136
43.685.1001 43.685.1051 AHŞAP ÇATI, AKUSTİK TAVAN VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI İŞLERİ 136
43.690.1001 43.690.1114 AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ 137
43.695.1001 43.695.1011 ÇİM VE AĞAÇ DİKİM İŞLERİ 137

43.700.1001 43.710.1021 PROJE  İŞLERİ 138
43.700.1001 43.700.1041 İçmesuyu Projeleri 138
43.710.1001 43.710.1021 Sayısal İşletme Planları (İçmesuyu ve Kanalizasyon) Harita İşleri 138
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43.571.1551 43.571.1574 Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi (10 Atü) 122
43.571.1701 43.571.1718 Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi (10 Atü) 123
43.571.2501 43.571.2516 Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi (10 Atü) 123
43.571.2801 43.571.2824 Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi (10 Atü) 124
43.572.1001 43.572.1012 Emici (Dip) Klapelerin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 124
43.572.1101 43.572.1112 Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi 125
43.572.1201 43.572.1212 Tahliye Klapelerinin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 125
43.572.1301 43.572.1311 Tahliye Klapelerinin Yerleştirilmesi 126
43.572.1401 43.572.1418 Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi İşçiliği 126
43.572.1501 43.572.1518 Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi 126
43.572.1601 43.572.1605 Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği 127
43.572.1651 43.572.1655 Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi 127
43.572.1701 43.572.1701 Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi 127
43.572.1803 43.572.1811 Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi (10 Atü) 127

43.575.1001 43.575.1355 KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 128
43.575.1001 43.575.1030 Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 128
43.575.1051 43.575.1080 Tek Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 128
43.575.1101 43.575.1130 Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 129
43.575.1151 43.575.1180 Çift Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi 129
43.575.1201 43.575.1205 Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi 130
43.575.1251 43.575.1255 El Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi 130
43.575.1301 43.575.1305 Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi 130
43.575.1351 43.575.1355 El Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi 130

43.600.1001 43.604.1424 İKSA YAPILMASI İŞLERİ 130
43.600.1001 43.600.1006 Fore Kazık Yapılması İşleri 130
43.600.1101 43.600.1112 Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması 130
43.605.1001 43.605.1002 Düşey Ahşap İksa Yapılması 131
43.605.1101 43.605.1161 Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması 131

43.605.1181 43.605.1184 İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusunun Hendek veya Temel Çukurlarına Yerleştirilmesi ve 
Çıkarılması 131

43.605.1301 43.604.1424 Çelik Palplanş İksa İşleri 131

43.610.1001 43.610.1093 DOLGU VE ZEMİN ISLAH İŞLERİ 131
43.615.1001 43.615.1007 YÜKLEME, BOŞALTMA VE FİGÜRE İŞLERİ 132
43.620.1001 43.620.10005 SU BOŞALTMA VE DRENAJ YAPILMASI İŞLERİ 132
43.625.1011 43.625.1071 BORU, BACA, MENFEZ VE GALERİ TEMİZLEME İŞLERİ 132
43.630.1001 43.630.1006 TÜNEL VE GALERİ İŞLERİ 133
43.635.1001 43.635,1045 KARGİR İNŞAAT, KALDIRIM, BORDÜR VE BETON PARKE YAPILMASI İŞLERİ 133
43.640.1001 43.640.1011 BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VİDEO KAYIT ALIMI İŞLERİ 133
43.645.1001 43.645.1012 KAFES TEL GABİON SEPET VE ŞİLTELERİN YERLEŞTİRİLMESİ 133
43.650.1001 43.650.1031 BETON, AHŞAP VE DİĞER İMALATLARIN SÖKÜLMESİ İŞLERİ 134
43.655.1001 43.655.1051 TAŞIYICI  İSKELE VE YÜKSEKLİK ZAMLARI 134
43.660.1001 43.660.1006 KALIP YAPILMASI İŞLERİ 134
43.665.1001 43.665.1082 METAL MALZEME İLE ÇEŞİTLİ İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ 134
43.670.1001 43.610.1106 DERZ VE YALITIM YAPILMASI İŞLERİ 135
43.675.1001 43.675.1061 ÇEŞİTLİ BETON İMALATLARIN YAPILMASI VE KAPLANMASI İŞLERİ 135
43.680.1001 43.680.1052 YÜZEYLERİN KAPLANMASI, TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI İŞLERİ 136
43.685.1001 43.685.1051 AHŞAP ÇATI, AKUSTİK TAVAN VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI İŞLERİ 136
43.690.1001 43.690.1114 AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ 137
43.695.1001 43.695.1011 ÇİM VE AĞAÇ DİKİM İŞLERİ 137

43.700.1001 43.710.1021 PROJE  İŞLERİ 138
43.700.1001 43.700.1041 İçmesuyu Projeleri 138
43.710.1001 43.710.1021 Sayısal İşletme Planları (İçmesuyu ve Kanalizasyon) Harita İşleri 138

İÇİNDEKİLER
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Formüllerde;

 M   : Taşıma mesafesi (Değeri metre cinsinden alınacaktır ) 

 A, B   : Sabit katsayılar

 k   :

 n   :

F =  ( M x A +B ) x n        ( TL / ton )

Poz No

40.115.1001 x 0,0005939

40.115.1002 x 0,0005939

40.115.1003 x 0,0005939

40.115.1004 x 0,0005939

40.115.1005 x 0,0005939

40.115.1006 x 0,0005939

40.115.1007 x 0,0005939

40.115.1008 x 0,0005939

           51 -       400  m  arası F =    ( 7,67819 x M + 2155 )

İLLER BANKASI TAŞIMA FORMÜLLERİ

    Bankamız karayolu taşıma formüllerinin uygulandığı taşıma birim fiyatları; yapılan her türlü 
hizmet ve masraflar dahil (Yüklenici karı ve genel giderleri, yükleme, boşaltma ve istif bedelleri 
hariç) aşağıdaki bedellere göre hesap edilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından "İnşaat
Birim Fiyatlarına Esas İşcilik, Araç ve Gereç Rayiç Listesi"nde her yıl mutad olarak
yayınlanan yol cinsi, vasıtanın dingil yükü ve tonajına göre değişmeyen,
10.110.1003 poz no.lu (Eski poz no: 02.017) "Her cins ve tonajda motorlu araç
taşıma katsayısı"dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değişen ve 1977
yılından itibaren rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait
diğer değerler ise, İller Bankası karayolu taşıma formüllerinin içine sabit katsayılarla
(A, B) dahil edilmiş olduğundan dikkate alınmayacaktır.

1994 yılı  02.017 poz karşılığı (Yeni poz no: 10.110.1003 ) 719.000 TL  "k"  
katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı "k" katsayısı esas alınarak hesaplanan 
artış katsayısıdır.

             0 -         50  m  arası F =  ( 50,79016 x M + 0 )

         401 -     1000  m  arası F =    ( 4,78909 x M + 3311 )

       1001 -     3000  m  arası F =    ( 2,87290 x M + 5227 )

       3001 -   10000  m  arası F =    ( 1,20792 x M + 10222 )

10.110.1003 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K: 427,00

     10001 -   30000  m  arası F =    ( 0,95727 x M + 12729 )

     30001 - 100000  m  arası F =    ( 0,86189 x M + 15590 )

                100000 m'den fazla F =    ( 0,76578 x M + 25202 )

1
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40.115.1101 10 m ton 0,30 TL 40.115.1143 30.000 m ton 24,62 TL

40.115.1102 15 m ton 0,45 TL 40.115.1144 35.000 m ton 27,17 TL

40.115.1103 20 m ton 0,60 TL 40.115.1145 40.000 m ton 29,73 TL

40.115.1104 30 m ton 0,90 TL 40.115.1146 45.000 m ton 32,29 TL

40.115.1105 50 m ton 1,51 TL 40.115.1147 50.000 m ton 34,85 TL

40.115.1106 70 m ton 1,60 TL 40.115.1148 55.000 m ton 37,41 TL

40.115.1107 100 m ton 1,74 TL 40.115.1149 60.000 m ton 39,97 TL

40.115.1108 200 m ton 2,19 TL 40.115.1150 65.000 m ton 42,53 TL

40.115.1109 300 m ton 2,65 TL 40.115.1151 70.000 m ton 45,09 TL

40.115.1110 400 m ton 3,10 TL 40.115.1152 75.000 m ton 47,65 TL

40.115.1111 500 m ton 3,39 TL 40.115.1153 80.000 m ton 50,21 TL

40.115.1112 1.000 m ton 4,81 TL 40.115.1154 85.000 m ton 52,77 TL

40.115.1113 1.500 m ton 5,66 TL 40.115.1155 90.000 m ton 55,33 TL

40.115.1114 2.000 m ton 6,52 TL 40.115.1156 95.000 m ton 57,89 TL

40.115.1115 2.500 m ton 7,37 TL 40.115.1157 100.000 m ton 60,45 TL

40.115.1116 3.000 m ton 8,22 TL 40.115.1158 105.000 m ton 62,72 TL

40.115.1117 3.500 m ton 8,58 TL 40.115.1159 110.000 m ton 65,00 TL

40.115.1118 4.000 m ton 8,94 TL 40.115.1160 115.000 m ton 67,27 TL

40.115.1119 4.500 m ton 9,30 TL 40.115.1161 120.000 m ton 69,54 TL

40.115.1120 5.000 m ton 9,66 TL 40.115.1162 125.000 m ton 71,82 TL

40.115.1121 5.500 m ton 10,02 TL 40.115.1163 130.000 m ton 74,09 TL

40.115.1122 6.000 m ton 10,38 TL 40.115.1164 135.000 m ton 76,37 TL

40.115.1123 6.500 m ton 10,73 TL 40.115.1165 140.000 m ton 78,64 TL

40.115.1124 7.000 m ton 11,09 TL 40.115.1166 145.000 m ton 80,91 TL

40.115.1125 7.500 m ton 11,45 TL 40.115.1167 150.000 m ton 83,19 TL

40.115.1126 8.000 m ton 11,81 TL 40.115.1168 155.000 m ton 85,46 TL

40.115.1127 8.500 m ton 12,17 TL 40.115.1169 160.000 m ton 87,73 TL

40.115.1128 9.000 m ton 12,53 TL 40.115.1170 165.000 m ton 90,01 TL

40.115.1129 9.500 m ton 12,89 TL 40.115.1171 170.000 m ton 92,28 TL

40.115.1130 10.000 m ton 13,24 TL 40.115.1172 175.000 m ton 94,56 TL

40.115.1131 10.500 m ton 13,53 TL 40.115.1173 180.000 m ton 96,83 TL

40.115.1132 11.000 m ton 13,81 TL 40.115.1174 185.000 m ton 99,10 TL

40.115.1133 11.500 m ton 14,10 TL 40.115.1175 190.000 m ton 101,38 TL

40.115.1134 12.000 m ton 14,38 TL 40.115.1176 195.000 m ton 103,65 TL

40.115.1135 12.500 m ton 14,67 TL 40.115.1177 200.000 m ton 105,93 TL

40.115.1136 13.000 m ton 14,95 TL 40.115.1178 210.000 m ton 110,47 TL

40.115.1137 13.500 m ton 15,23 TL 40.115.1179 220.000 m ton 115,02 TL

40.115.1138 14.000 m ton 15,52 TL 40.115.1180 230.000 m ton 119,57 TL

40.115.1139 14.500 m ton 15,80 TL 40.115.1181 240.000 m ton 124,12 TL

40.115.1140 15.000 m ton 16,09 TL 40.115.1182 250.000 m ton 128,67 TL

40.115.1141 20.000 m ton 18,93 TL 40.115.1183 260.000 m ton 133,21 TL

40.115.1142 25.000 m ton 21,77 TL 40.115.1184 270.000  m ton 137,76 TL

İLLER BANKASI A.Ş.  TAŞIMA BEDELLERİ

Poz No Mesafe Birimi Taşıma Bedeli Poz No Mesafe Birimi Taşıma Bedel
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40.115.1185 280.000 m ton 142,31 TL 40.115.1221 640.000 m ton 306,04 TL

40.115.1186 290.000 m ton 146,86 TL 40.115.1222 650.000 m ton 310,59 TL

40.115.1187 300.000 m ton 151,41 TL 40.115.1223 660.000 m ton 315,13 TL

40.115.1188 310.000 m ton 155,95 TL 40.115.1224 670.000 m ton 319,68 TL

40.115.1189 320.000 m ton 160,50 TL 40.115.1225 680.000 m ton 324,23 TL

40.115.1190 330.000 m ton 165,05 TL 40.115.1226 690.000 m ton 328,78 TL

40.115.1191 340.000 m ton 169,60 TL 40.115.1227 700.000 m ton 333,33 TL

40.115.1192 350.000 m ton 174,15 TL 40.115.1228 710.000 m ton 337,87 TL

40.115.1193 360.000 m ton 178,69 TL 40.115.1229 720.000 m ton 342,42 TL

40.115.1194 370.000 m ton 183,24 TL 40.115.1230 730.000 m ton 346,97 TL

40.115.1195 380.000 m ton 187,79 TL 40.115.1231 740.000 m ton 351,52 TL

40.115.1196 390.000 m ton 192,34 TL 40.115.1232 750.000 m ton 356,07 TL

40.115.1197 400.000 m ton 196,89 TL 40.115.1233 760.000 m ton 360,61 TL

40.115.1198 410.000 m ton 201,43 TL 40.115.1234 770.000 m ton 365,16 TL

40.115.1199 420.000 m ton 205,98 TL 40.115.1235 780.000 m ton 369,71 TL

40.115.1200 430.000 m ton 210,53 TL 40.115.1236 790.000 m ton 374,26 TL

40.115.1201 440.000 m ton 215,08 TL 40.115.1237 800.000 m ton 378,80 TL

40.115.1202 450.000 m ton 219,63 TL 40.115.1238 810.000 m ton 383,35 TL

40.115.1203 460.000 m ton 224,17 TL 40.115.1239 820.000 m ton 387,90 TL

40.115.1204 470.000 m ton 228,72 TL 40.115.1240 830.000 m ton 392,45 TL

40.115.1205 480.000 m ton 233,27 TL 40.115.1241 840.000 m ton 397,00 TL

40.115.1206 490.000 m ton 237,82 TL 40.115.1242 850.000 m ton 401,54 TL

40.115.1207 500.000 m ton 242,37 TL 40.115.1243 860.000 m ton 406,09 TL

40.115.1208 510.000 m ton 246,91 TL 40.115.1244 870.000 m ton 410,64 TL

40.115.1209 520.000 m ton 251,46 TL 40.115.1245 880.000 m ton 415,19 TL

40.115.1210 530.000 m ton 256,01 TL 40.115.1246 890.000 m ton 419,74 TL

40.115.1211 540.000 m ton 260,56 TL 40.115.1247 900.000 m ton 424,28 TL

40.115.1212 550.000 m ton 265,11 TL 40.115.1248 910.000 m ton 428,83 TL

40.115.1213 560.000 m ton 269,65 TL 40.115.1249 920.000 m ton 433,38 TL

40.115.1214 570.000 m ton 274,20 TL 40.115.1250 930.000 m ton 437,93 TL

40.115.1215 580.000 m ton 278,75 TL 40.115.1251 940.000 m ton 442,48 TL

40.115.1216 590.000 m ton 283,30 TL 40.115.1252 950.000 m ton 447,02 TL

40.115.1217 600.000 m ton 287,85 TL 40.115.1253 960.000 m ton 451,57 TL

40.115.1218 610.000 m ton 292,39 TL 40.115.1254 970.000 m ton 456,12 TL

40.115.1219 620.000 m ton 296,94 TL 40.115.1255 980.000 m ton 460,67 TL

40.115.1220 630.000 m ton 301,49 TL 40.115.1256 990.000 m ton 465,22 TL

40.115.1257 1.000.000 m ton 469,76 TL

İLLER BANKASI A.Ş. TAŞIMA BEDELLERİ

Birimi Taşıma Bedeli

Not:
Nakliye fiyatları, İller Bankası Taşıma Formülleri ile hesaplanmış olup,
imalattaki kazıalzemelerinin taşımalarında uygulanacaktır. 
(Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici karı ve genel gider bedelleri hariç)

Poz No Mesafe Birimi Taşıma Bedeli Poz No Mesafe 
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

KAZI BİRİM FİYATLARINDAN DOLGU KARŞILIĞI 

DÜŞÜLECEK FİYATLAR

El ile yapılan kazılarda;

43.100.1301 El ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel m³ 22,63

43.100.1302 El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel m³ 10,29

Makine ile yapılan kazılarda;

43.100.1311 Makine ile yapılan dar derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel m³ 5,14

43.100.1312 Makine ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel m³ 0,76

Not:   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu'nca 2011 ve  daha önceki yıllarda yapılmış

          birim fiyat analizleri esas alınarak düzenlenmiştir. 
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

MAKİNALARIN SAATLİK ÇALIŞMA BEDELLERİ

40.110.3101 Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi sa 770,57

40.110.3102 Beton Yapma Tesisi sa 131,30

40.110.3103 Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP) sa 539,47

40.110.3104 Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP) sa 637,92

40.110.3105 Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP) sa 714,74

40.110.3106 Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP) sa 826,24

40.110.3107 Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton) sa 575,03

40.110.3108 Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton) sa 941,88

40.110.3109 Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi Makinesi (304 HP) sa 1.016,01

40.110.3110 Rotary Tip Jet Grout Delgi Makinesi (165 HP) sa 637,06

40.110.3111 Yatay Hidrolik İtme Makinesi sa 237,01

40.110.3112
Plastik malzemeler için Enjeksiyon Makinesi

(180 ton/cm³, 250 - 300 gr)
sa 102,75

40.110.3113
Plastik malzemeler için Çekme Makinesi 

(Ø60 mm, Extruder ve çekici)
sa 136,23

40.110.3114
Hidrolik Vibro-Çakıcı 

(46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)
sa 127,09

40.110.3115
Hidrolik Vibro-Çakıcı 

(50 ton santrifuj kuvvetinde,  MS-15 HHF veya eşdeğeri)
sa 211,77

40.110.3116
Hidrolik Vibro-Çakıcı 

(75 ton santrifuj kuvvetinde,  MS-25 HHF veya eşdeğeri)
sa 276,23

40.110.3117
Hidrolik Vibro-Çakıcı 

(97 ton santrifuj kuvvetinde,  MS-16 HF veya eşdeğeri)
sa 285,08

40.110.3118
Hidrolik Vibro-Çakıcı 

(146 ton santrifuj kuvvetinde,  MS-24 HF veya eşdeğeri)
sa 379,87

40.110.3119 Asfalt Kesme Makinesi (Derz Kesme Makinesi) sa 46,80

40.110.3120 Motorlu Tulumba (5 PS) sa 62,91

40.110.3121
Emme borulu santrifüj tulumba 

(20 PS motorla akuple, 125 mm çapında) 
sa 82,46

40.110.3122
Emme borulu 2 adet santrifüj tulumba 

(20+45 PS motorla akuple 125, 150 mm çapında)
sa 138,98

40.110.3123
Emme borulu 3 adet santrifüj tulumba 

(20+45+60 PS motorla akuple 125, 150, 200 mm çapında)
sa 228,72

40.110.3124 PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinesi sa 54,89

40.110.3125 PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinesi sa 109,79

40.110.3126 PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinesi sa 219,57

40.110.3127 Elektrofüzyon kaynak makinesi sa 27,45

40.110.3201 Traktör (45 HP) + Römorkör sa 114,75

40.110.3202 Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP) sa 101,53

40.110.3203 Oto Treyler (300 HP) sa 324,99

40.110.3204 Kompresörlü Şahmerdan (50 HP) sa 237,14

40.110.3205 Şahmerdan (Her kapasitede) sa 356,60

40.110.3206 Konkasör 
(15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1'' ve 40 m³/h 2'' randımanlı) sa 367,15

40.110.3207 Titreşimli Silindir (70 HP) sa 164,38

40.110.3208 Vibrasyonlu Keçiayağı (120 HP) sa 216,91

40.110.3209 Vibrasyonlu Keçiayağı (160 HP) sa 248,54

40.110.3210 Fore Kazık Delgi Makinesi (40 HP) sa 107,86

40.110.3211 Fore Kazık Delgi Makinesi (86 HP) sa 256,14

40.110.3212 Vinç (36 HP, 5 tonluk) sa 106,21

40.110.3213 Bardör Vinç (30 Kw, 60 tonluk) sa 152,61

40.110.3214 Panton Vinç sa 397,45

40.110.3215 Panton (Kreyn Dubası) (100 tonluk) sa 70,79

40.110.3216 Emici-Basıcı Refülör (215 HP) sa 406,97

40.110.3217 Prizman (180 HP, 15 tonluk) sa 405,47

40.110.3218 Dalgıç Botu sa 106,54

40.110.3219 Komple Dalgıç Takımı sa 179,74

40.110.3220 Kablo Germe Makinesi sa 68,77

40.110.3221 Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP) sa 42,61
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

İHZARAT İŞLERİ

Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması  ( İş Başında )

43.120.1001 El ile tüvenan (Kum-çakıl) hazırlanması m³ 49,35

43.120.1002
El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi 

(Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dahil)
m³ 90,48

43.120.1003 El ile elenmiş kum, çakıl veya kum-çakıl hazırlanması m³ 82,25

43.120.1004 Makine ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması (İş yerinde) m³ 3,62

43.120.1005 El ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması m³ 63,99

43.120.1006 Makine ile temin edilen tüvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması m³ 17,44

43.120.1007 Dere malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması m³ 17,44

43.120.1008 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması m³ 83,42

43.120.1009 El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Taşın ocaktan taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil) m³ 68,99

43.120.1010
Kazı taşından taş hazırlanması 

(Kazı taşının çıkarıldığı yerden taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil)
m³ 51,55

43.120.1051 Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması m³ 35,73

43.120.1052 Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması m³ 30,32

43.120.1053 Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması m³ 21,25

Font, Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Yapılması

43.115.1001 Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında kullanılan font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması kg 7,51

43.115.1002 Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında kullanılan font basamak ve ızgara hazırlanması kg 7,51

43.115.1003 Sfero döküm ızgara hazırlanması kg 9,97

Çelik Konstrüksiyon Pano ve Profillerle İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusu Yapılması

43.120.1201
Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle İlbank A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması (Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, 

uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)
m 2,16

43.120.1202
Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle  İlbank A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması  (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, 

uzunluğu: 3,00 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)
m 2,82

43.120.1203
Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle  İlbank A.Ş. çelik iksa kutusu yapılması  (Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, 

uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahil)
m 4,92

43.120.1204
Çelik konstrüksiyon pano ve profillerle  İlbank A.Ş. Çelik iksa kutusu yapılması  (Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, 

uzunluğu: 2,50 m, panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir, korkuluk dahi)
m 6,37
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MALZEME RAYİÇLERİ

BORU ve BAĞLANTI ELEMANLARI

Çelik Boru ve Bağlantı Elemanları

Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar  (10 Atü)

40.121.1401 Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 32,40

40.121.1402 Çapı 65 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 42,40

40.121.1403 Çapı 80 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 61,10

40.121.1404 Çapı 100 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 67,10

40.121.1405 Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 86,50

40.121.1406 Çapı 150 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 122,40

40.121.1407 Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 161,00

40.121.1408 Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 305,00

40.121.1409 Çapı 300 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 480,00

40.121.1410 Çapı 350 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 579,00

40.121.1411 Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 700,00

40.121.1412 Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 866,00

40.121.1413 Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 996,00

40.121.1414 Çapı 600 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 1.511,00

40.121.1415 Çapı 700 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 1.982,00

40.121.1416 Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 2.418,00

40.121.1417 Çapı 900 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 2.710,00

40.121.1418 Çapı 1000 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (Çelik borular için) ad 3.022,00

PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar  (4 - 6 Atü)

40.121.1603 Çapı 50 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 24,90

40.121.1604 Çapı 63 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 32,60

40.121.1605 Çapı 75 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 41,30

40.121.1606 Çapı 90 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 47,00

40.121.1607 Çapı 110 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 51,60

40.121.1608 Çapı 125 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 66,50

40.121.1609 Çapı 140 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 90,00

40.121.1610 Çapı 160 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 94,10

40.121.1611 Çapı 180 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 118,80

40.121.1612 Çapı 200 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 123,80

40.121.1613 Çapı 225 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 233,00

40.121.1614 Çapı 250 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 235,00

40.121.1615 Çapı 280 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 319,00

40.121.1616 Çapı 315 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 369,00

40.121.1617 Çapı 355 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 445,00

40.121.1618 Çapı 400 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 539,00

40.121.1619 Çapı 450 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 666,00

40.121.1620 Çapı 500 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 766,00

40.121.1621 Çapı 560 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 995,00

40.121.1622 Çapı 630 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.163,00

40.121.1623 Çapı 710 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.411,00

40.121.1624 Çapı 800 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.860,00

PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (10 Atü)

40.121.1651 Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 32,40

40.121.1652 Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 42,40

40.121.1653 Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 53,60

40.121.1654 Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 61,10

40.121.1655 Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 67,10

40.121.1656 Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 86,50

40.121.1657 Çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 117,00

40.121.1658 Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 122,40

40.121.1659 Çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 135,90

40.121.1660 Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 161,30

40.121.1661 Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 290,00
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40.121.1662 Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 305,00

40.121.1663 Çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 398,00

40.121.1664 Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 442,00

40.121.1665 Çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 532,00

40.121.1666 Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 644,00

40.121.1667 Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 797,00

40.121.1668 Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 917,00

40.121.1669 Çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.190,00

40.121.1670 Çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.330,00

40.121.1671 Çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.615,00

40.121.1672 Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.127,00

PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanşlar (12,5 - 16 Atü)

40.121.1701 Çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 38,90

40.121.1702 Çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 50,90

40.121.1703 Çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 64,30

40.121.1704 Çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 73,30

40.121.1705 Çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 80,50

40.121.1706 Çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 103,80

40.121.1707 Çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 140,40

40.121.1708 Çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 146,90

40.121.1709 Çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 185,30

40.121.1710 Çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 193,20

40.121.1711 Çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 364,00

40.121.1712 Çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 366,00

40.121.1713 Çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 498,00

40.121.1714 Çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 576,00

40.121.1715 Çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 695,00

40.121.1716 Çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 840,00

40.121.1717 Çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.039,00

40.121.1718 Çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.195,00

40.121.1719 Çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.553,00

40.121.1720 Çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.813,00

40.121.1721 Çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.202,00

40.121.1722 Çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.902,00

PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar 

(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin,  4 - 6 Atü)

40.121.1901 Çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 35,90

40.121.1902 Çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 47,00

40.121.1903 Çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 59,40

40.121.1904 Çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 67,70

40.121.1905 Çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 74,40

40.121.1906 Çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 95,80

40.121.1907 Çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 129,60

40.121.1908 Çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 135,60

40.121.1909 Çapı 180 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 171,00

40.121.1910 Çapı 200 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 178,80

40.121.1911 Çapı 225 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 335,00

40.121.1912 Çapı 250 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 338,00

40.121.1913 Çapı 280 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 460,00

40.121.1914 Çapı 315 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 532,00

40.121.1915 Çapı 355 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 641,00

40.121.1916 Çapı 400 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 776,00

40.121.1917 Çapı 450 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 960,00

40.121.1918 Çapı 500 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.104,00

40.121.1919 Çapı 560 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.433,00

40.121.1920 Çapı 630 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.674,00

40.121.1921 Çapı 710 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.033,00

40.121.1922 Çapı 800 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.678,00
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PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar

(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için,  10 Atü)

40.121.1951 Çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 46,70

40.121.1952 Çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 61,20

40.121.1953 Çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 77,30

40.121.1954 Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 88,00

40.121.1955 Çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 96,70

40.121.1956 Çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 124,40

40.121.1957 Çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 168,50

40.121.1958 Çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 176,30

40.121.1959 Çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 222,40

40.121.1960 Çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 232,80

40.121.1961 Çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 436,00

40.121.1962 Çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 440,00

40.121.1963 Çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 598,00

40.121.1964 Çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 691,00

40.121.1965 Çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 833,00

40.121.1966 Çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.009,00

40.121.1967 Çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.248,00

40.121.1968 Çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.435,00

40.121.1969 Çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.862,00

40.121.1970 Çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.177,00

40.121.1971 Çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.642,00

40.121.1972 Çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 3.482,00

PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar

(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin,  4 - 6 Atü)

40.121.2201 Çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 39,50

40.121.2202 Çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 51,70

40.121.2203 Çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 65,40

40.121.2204 Çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 74,40

40.121.2205 Çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 81,80

40.121.2205 Çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 81,80

40.121.2206 Çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 105,40

40.121.2207 Çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 142,60

40.121.2208 Çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 149,20

40.121.2209 Çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 188,20

40.121.2210 Çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 196,80

40.121.2211 Çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 368,00

40.121.2212 Çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 372,00

40.121.2213 Çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 505,00

40.121.2214 Çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 584,00

40.121.2215 Çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 704,00

40.121.2216 Çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 854,00

40.121.2217 Çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.056,00

40.121.2218 Çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.214,00

40.121.2219 Çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.576,00

40.121.2220 Çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.842,00

40.121.2221 Çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.236,00

40.121.2222 Çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.946,00

PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşlar

(Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için,  10 Atü)

40.121.2251 Çapı 50 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 51,40

40.121.2252 Çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 67,30

40.121.2253 Çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 85,00

40.121.2254 Çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 96,70

40.121.2255 Çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 106,40

40.121.2256 Çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 136,90

40.121.2257 Çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 185,30

40.121.2258 Çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 193,90

40.121.2259 Çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 244,60

40.121.2260 Çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 255,60

40.121.2261 Çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 479,00
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40.121.2262 Çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 485,00

40.121.2263 Çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 658,00

40.121.2264 Çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 761,00

40.121.2265 Çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 916,00

40.121.2266 Çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.110,00

40.121.2267 Çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.373,00

40.121.2268 Çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 1.579,00

40.121.2269 Çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.048,00

40.121.2270 Çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.394,00

40.121.2271 Çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 2.906,00

40.121.2272 Çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için) ad 3.830,00

PVC Boru ve Bağlantı Elemanları

PVC Boru Dirsekleri (10 Atü)

40.122.1101 Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 21,60

40.122.1102 Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 23,80

40.122.1103 Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 28,30

40.122.1104 Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 34,40

40.122.1105 Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 37,80

40.122.1106 Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 45,40

40.122.1107 Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 55,10

40.122.1108 Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 60,50

40.122.1109 Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 72,70

40.122.1110 Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 88,00

40.122.1111 Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 96,80

40.122.1112 Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 116,20

40.122.1113 Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 140,00

40.122.1114 Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 155,00

40.122.1115 Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 186,00

40.122.1116 Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 226,00

40.122.1117 Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 247,00

40.122.1118 Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 296,00

40.122.1119 Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 360,00

40.122.1120 Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 396,00

40.122.1121 Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 475,00

40.122.1122 Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 576,00

40.122.1123 Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 634,00

40.122.1124 Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 761,00

40.122.1125 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 778,00

40.122.1126 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 856,00

40.122.1127 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek ad 984,00

PVC Boru Dirsekleri (16 Atü)

40.122.1151 Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 32,40

40.122.1152 Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 35,50

40.122.1153 Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 42,60

40.122.1154 Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 51,70

40.122.1155 Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 56,80

40.122.1156 Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 68,00

40.122.1157 Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 82,60

40.122.1158 Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 90,70

40.122.1159 Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 108,80

40.122.1160 Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 131,90

40.122.1161 Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 145,10

40.122.1162 Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 174,10

40.122.1163 Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 211,00

40.122.1164 Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 232,00

40.122.1165 Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 278,00

40.122.1166 Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 337,00

40.122.1167 Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 371,00

40.122.1168 Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 445,00
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40.122.1169 Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 540,00

40.122.1170 Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 594,00

40.122.1171 Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 713,00

40.122.1172 Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 864,00

40.122.1173 Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 950,00

40.122.1174 Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 1.140,00

40.122.1175 Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek ad 1.166,00

40.122.1176 Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek ad 1.283,00

40.122.1177 Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek ad 1.475,00

PVC Drenaj Boruları

40.122.1201 Dış çapı 50 mm, PVC drenaj borusu m 6,50

40.122.1202 Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu m 8,20

40.122.1203 Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu m 10,30

40.122.1204 Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu m 13,10

40.122.1205 Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu m 16,00

40.122.1206 Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu m 19,90

40.122.1207 Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu m 24,80

40.122.1208 Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu m 31,10

40.122.1209 Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu m 38,90

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları

PE100 Elektrofüzyon Manşonlar

(İç çap; Manşon Çapıdır, 10 Atü)

40.123.1301 Çapı 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 12,40

40.123.1302 Çapı 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 14,00

40.123.1303 Çapı 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 21,10

40.123.1304 Çapı 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 21,50

40.123.1305 Çapı 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 28,00

40.123.1306 Çapı 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 34,30

40.123.1307 Çapı 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 44,70

40.123.1308 Çapı 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 63,40

40.123.1309 Çapı 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 76,20

40.123.1310 Çapı 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 83,10

40.123.1311 Çapı 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 124,30

40.123.1312 Çapı 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 139,10

40.123.1313 Çapı 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 168,00

40.123.1314 Çapı 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 317,00

40.123.1315 Çapı 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 428,00

40.123.1316 Çapı 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 488,00

40.123.1317 Çapı 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 935,00

40.123.1318 Çapı 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 1.251,00

40.123.1319 Çapı 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 1.569,00

40.123.1320 Çapı 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 2.006,00

40.123.1321 Çapı 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 3.571,00

40.123.1322 Çapı 630 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 4.767,00

40.123.1323 Çapı 710 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 5.920,00

40.123.1324 Çapı 800 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon ad 6.513,00

PE100 Dirsekler  (10 Atü)

40.123.1601 Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 18,40

40.123.1602 Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 19,40

40.123.1603 Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 22,30

40.123.1604 Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 27,40

40.123.1605 Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 35,60

40.123.1606 Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 38,60

40.123.1607 Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 42,00

40.123.1608 Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 44,10

40.123.1609 Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 52,50

40.123.1610 Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 57,80

40.123.1612 Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 68,30

40.123.1611 Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 65,40
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40.123.1613 Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 107,50

40.123.1614 Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 112,10

40.123.1615 Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 115,00

40.123.1616 Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 125,00

40.123.1617 Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 196,00

40.123.1618 Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 204,00

40.123.1619 Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 241,00

40.123.1620 Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 250,00

40.123.1621 Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 293,00

40.123.1622 Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 319,00

40.123.1623 Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 475,00

40.123.1624 Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 495,00

40.123.1625 Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 683,00

40.123.1626 Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 744,00

40.123.1627 Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 953,00

40.123.1628 Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 1.039,00

40.123.1629 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 1.143,00

40.123.1630 Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 1.256,00

40.123.1631 Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 1.371,00

40.123.1632 Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 1.508,00

40.123.1633 Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 1.645,00

40.123.1634 Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 1.810,00

40.123.1635 Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 1.974,00

40.123.1636 Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 2.171,00

40.123.1637 Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 2.369,00

40.123.1638 Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 2.606,00

40.123.1639 Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 2.843,00

40.123.1640 Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 3.126,00

40.123.1641 Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 3.411,00

40.123.1642 Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 3.753,00

40.123.1643 Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek ad 4.094,00

40.123.1644 Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek ad 4.503,00

PE100 Flanş Adaptörleri  (10 Atü)

40.123.2102 Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 14,60

40.123.2103 Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 16,90

40.123.2104 Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 18,60

40.123.2105 Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 20,70

40.123.2106 Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 26,40

40.123.2107 Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 29,40

40.123.2108 Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 36,00

40.123.2109 Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 46,90

40.123.2110 Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 61,00

40.123.2111 Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 63,80

40.123.2112 Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 77,90

40.123.2113 Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 101,00

40.123.2114 Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 182,00

40.123.2115 Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 215,00

40.123.2116 Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 273,00

40.123.2117 Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 429,00

40.123.2118 Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 592,00

40.123.2119 Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 712,00

40.123.2120 Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 794,00

40.123.2121 Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 1.008,00

40.123.2122 Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 1.291,00

40.123.2123 Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 2.419,00

40.123.2124 Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 flanş adaptörü ad 2.913,00
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PE100 Redüksiyonlar (10 Atü)

40.123.2405 Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 17,20

40.123.2406 Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 18,70

40.123.2409 Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 18,90

40.123.2410 Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 20,40

40.123.2414 Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 22,20

40.123.2415 Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 23,30

40.123.2420 Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 27,80

40.123.2421 Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 29,30

40.123.2426 Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 35,10

40.123.2427 Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 36,80

40.123.2428 Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 38,60

40.123.2434 Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 52,00

40.123.2435 Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 54,00

40.123.2436 Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 55,60

40.123.2443 Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 66,70

40.123.2444 Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 74,90

40.123.2445 Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 80,20

40.123.2453 Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 95,20

40.123.2454 Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 99,80

40.123.2455 Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 104,90

40.123.2464 Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 132,60

40.123.2465 Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 140,40

40.123.2466 Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 146,90

40.123.2475 Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 173,00

40.123.2476 Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 177,00

40.123.2477 Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 186,00

40.123.2478 Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 195,00

40.123.2488 Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 276,00

40.123.2489 Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 289,00

40.123.2490 Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 303,00

40.123.2491 Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 319,00

40.123.2502 Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 341,00

40.123.2503 Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 358,00

40.123.2504 Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 374,00

40.123.2505 Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 394,00

40.123.2517 Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 771,00

40.123.2518 Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 810,00

40.123.2519 Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 815,00

40.123.2520 Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 855,00

40.123.2533 Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 958,00

40.123.2534 Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.006,00

40.123.2535 Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.015,00

40.123.2536 Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.040,00

40.123.2550 Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.099,00

40.123.2551 Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.113,00

40.123.2552 Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.125,00

40.123.2553 Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.162,00

40.123.2568 Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.271,00

40.123.2569 Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.314,00

40.123.2570 Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.348,00

40.123.2571 Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.381,00

40.123.2587 Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.479,00

40.123.2588 Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.552,00

40.123.2589 Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.630,00

40.123.2590 Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 1.702,00

40.123.2606 Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.011,00

40.123.2607 Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.111,00

40.123.2608 Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.218,00

40.123.2609 Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.245,00

40.123.2610 Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.305,00

40.123.2628 Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.634,00

40.123.2629 Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.696,00
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40.123.2630 Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.783,00

40.123.2631 Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 2.921,00

40.123.2650 Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 3.766,00

40.123.2651 Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 3.955,00

40.123.2652 Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 4.152,00

40.123.2653 Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 4.359,00

40.123.2673 Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 4.493,00

40.123.2674 Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 4.718,00

40.123.2675 Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 4.954,00

40.123.2676 Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyon ad 5.090,00

PE100 Eşit Te' ler (10 Atü)

40.123.3902 Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 17,80

40.123.3903 Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 20,70

40.123.3904 Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 23,70

40.123.3905 Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 26,70

40.123.3906 Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 29,60

40.123.3907 Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 45,20

40.123.3908 Dış çapı 125 / 125 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 60,60

40.123.3909 Dış çapı 140 / 140 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 76,70

40.123.3910 Dış çapı 160 / 160 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 105,30

40.123.3911 Dış çapı 180 / 180 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 138,80

40.123.3912 Dış çapı 200 / 200 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 178,10

40.123.3913 Dış çapı 225 / 225 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 239,00

40.123.3914 Dış çapı 250 / 250 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 416,00

40.123.3915 Dış çapı 280 / 280 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 538,00

40.123.3916 Dış çapı 315 / 315 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 807,00

40.123.3917 Dış çapı 355 / 355 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 1.070,00

40.123.3918 Dış çapı 400 / 400 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 1.411,00

40.123.3919 Dış çapı 450 / 450 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 1.872,00

40.123.3920 Dış çapı 500 / 500 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 2.546,00

40.123.3921 Dış çapı 560 / 560 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 3.345,00

40.123.3922 Dış çapı 630 / 630 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 4.471,00

40.123.3923 Dış çapı 710 / 710 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 6.010,00

40.123.3924 Dış çapı 800 / 800 mm, 10 atü PE100 eşit Te ad 7.555,00

PE100 İnegal Te' ler (10 Atü)

40.123.4203 Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 20,90

40.123.4206 Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 31,60

40.123.4208 Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 33,40

40.123.4209 Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 35,20

40.123.4210 Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 37,10

40.123.4214 Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 64,60

40.123.4215 Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 65,50

40.123.4218 Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 66,30

40.123.4219 Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 70,60

40.123.4220 Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 72,20

40.123.4221 Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 74,00

40.123.4224 Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 95,30

40.123.4225 Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 113,40

40.123.4226 Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 115,80

40.123.4227 Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 123,20

40.123.4228 Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 129,20

40.123.4232 Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 155,00

40.123.4233 Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 161,00

40.123.4234 Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 165,00

40.123.4235 Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 176,00

40.123.4236 Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 195,00

40.123.4240 Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 177,00

40.123.4241 Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 181,00

40.123.4242 Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 186,00

40.123.4243 Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 187,00

40.123.4244 Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 195,00
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40.123.4245 Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 228,00

40.123.4249 Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 234,00

40.123.4250 Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 239,00

40.123.4251 Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 239,00

40.123.4252 Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 264,00

40.123.4253 Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 270,00

40.123.4254 Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 286,00

40.123.4255 Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 294,00

40.123.4259 Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 296,00

40.123.4260 Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 309,00

40.123.4261 Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 320,00

40.123.4262 Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 338,00

40.123.4263 Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 343,00

40.123.4264 Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 360,00

40.123.4265 Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 374,00

40.123.4266 Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 404,00

40.123.4270 Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 408,00

40.123.4271 Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 416,00

40.123.4272 Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 424,00

40.123.4273 Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 436,00

40.123.4274 Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 438,00

40.123.4275 Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 447,00

40.123.4276 Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 454,00

40.123.4277 Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 482,00

40.123.4278 Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 520,00

40.123.4282 Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 524,00

40.123.4283 Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 528,00

40.123.4284 Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 543,00

40.123.4285 Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 572,00

40.123.4286 Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 581,00

40.123.4287 Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 593,00

40.123.4288 Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 599,00

40.123.4289 Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 605,00

40.123.4290 Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 625,00

40.123.4291 Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 636,00

40.123.4295 Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 638,00

40.123.4296 Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 641,00

40.123.4297 Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 645,00

40.123.4298 Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 651,00

40.123.4299 Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 657,00

40.123.4300 Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 667,00

40.123.4301 Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 677,00

40.123.4302 Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 689,00

40.123.4303 Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 709,00

40.123.4304 Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 724,00

40.123.4305 Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 737,00

40.123.4310 Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 738,00

40.123.4311 Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 744,00

40.123.4312 Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 745,00

40.123.4313 Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 772,00

40.123.4314 Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 797,00

40.123.4315 Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 823,00

40.123.4316 Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 853,00

40.123.4317 Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 880,00

40.123.4318 Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 906,00

40.123.4319 Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 933,00

40.123.4320 Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 963,00

40.123.4325 Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 767,00

40.123.4326 Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 794,00

40.123.4327 Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 809,00

40.123.4328 Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 818,00

40.123.4329 Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 840,00

40.123.4330 Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 863,00
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40.123.4331 Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 885,00

40.123.4332 Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 935,00

40.123.4333 Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 935,00

40.123.4334 Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.075,00

40.123.4335 Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.100,00

40.123.4336 Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.125,00

40.123.4342 Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 815,00

40.123.4343 Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 829,00

40.123.4344 Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 837,00

40.123.4345 Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 849,00

40.123.4346 Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 863,00

40.123.4347 Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 876,00

40.123.4348 Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 896,00

40.123.4349 Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.058,00

40.123.4350 Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.225,00

40.123.4351 Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.248,00

40.123.4352 Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.300,00

40.123.4353 Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.349,00

40.123.4359 Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 876,00

40.123.4360 Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 884,00

40.123.4361 Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 892,00

40.123.4362 Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 909,00

40.123.4363 Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 924,00

40.123.4364 Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 941,00

40.123.4365 Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 957,00

40.123.4366 Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 972,00

40.123.4367 Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.239,00

40.123.4368 Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.279,00

40.123.4369 Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.478,00

40.123.4370 Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.515,00

40.123.4371 Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.525,00

40.123.4378 Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.037,00

40.123.4379 Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.054,00

40.123.4380 Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.070,00

40.123.4381 Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.102,00

40.123.4382 Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.119,00

40.123.4383 Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.135,00

40.123.4384 Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.152,00

40.123.4385 Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.167,00

40.123.4386 Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.500,00

40.123.4387 Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.680,00

40.123.4388 Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.743,00

40.123.4389 Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.795,00

40.123.4390 Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.829,00

40.123.4397 Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.660,00

40.123.4398 Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.671,00

40.123.4399 Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.686,00

40.123.4400 Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.719,00

40.123.4401 Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.799,00

40.123.4402 Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.914,00

40.123.4403 Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.946,00

40.123.4404 Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.972,00

40.123.4405 Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.011,00

40.123.4406 Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.111,00

40.123.4407 Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.217,00

40.123.4408 Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.328,00

40.123.4409 Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.444,00

40.123.4410 Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.566,00

40.123.4417 Dış çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.950,00

40.123.4418 Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 1.985,00

40.123.4419 Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.011,00

40.123.4420 Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.124,00

40.123.4421 Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.237,00
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40.123.4422 Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.270,00

40.123.4423 Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.319,00

40.123.4424 Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.335,00

40.123.4425 Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.367,00

40.123.4426 Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.452,00

40.123.4427 Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.574,00

40.123.4428 Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.703,00

40.123.4429 Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.933,00

40.123.4430 Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.080,00

40.123.4431 Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.233,00

40.123.4439 Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.854,00

40.123.4440 Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 2.984,00

40.123.4441 Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.114,00

40.123.4442 Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.275,00

40.123.4443 Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.372,00

40.123.4444 Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.502,00

40.123.4445 Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.632,00

40.123.4446 Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.761,00

40.123.4447 Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.891,00

40.123.4448 Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.021,00

40.123.4449 Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.222,00

40.123.4450 Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.433,00

40.123.4451 Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.655,00

40.123.4452 Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.888,00

40.123.4453 Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 5.132,00

40.123.4463 Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.275,00

40.123.4464 Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.372,00

40.123.4465 Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.502,00

40.123.4466 Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.632,00

40.123.4467 Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.761,00

40.123.4468 Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 3.891,00

40.123.4469 Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.021,00

40.123.4470 Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.151,00

40.123.4471 Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.410,00

40.123.4472 Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.631,00

40.123.4473 Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 4.862,00

40.123.4474 Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 5.105,00

40.123.4475 Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 5.361,00

40.123.4476 Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Te ad 5.629,00

PE100 Elektrofüzyon Semerler (Te Parçası Alternatifi,  10 Atü)

40.123.5701 Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 65,70

40.123.5702 Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 86,10

40.123.5703 Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5704 Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 86,10

40.123.5705 Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5706 Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5707 Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 105,50

40.123.5708 Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 136,20

40.123.5709 Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5710 Çapı 75 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5711 Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 95,00

40.123.5712 Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5713 Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5714 Çapı 90 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5715 Çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5716 Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 95,00

40.123.5717 Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5718 Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5719 Çapı 110 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5720 Çapı 110 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 320,40

40.123.5721 Çapı 110 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 320,40

40.123.5722 Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 95,00
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40.123.5723 Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5724 Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5725 Çapı 125 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5726 Çapı 125 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 141,90

40.123.5727 Çapı 125 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 321,00

40.123.5728 Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 363,00

40.123.5729 Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 104,00

40.123.5730 Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5731 Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5732 Çapı 140 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5733 Çapı 140 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 320,00

40.123.5734 Çapı 140 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 320,00

40.123.5735 Çapı 140 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 363,00

40.123.5736 Çapı 140 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 395,00

40.123.5737 Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 104,00

40.123.5738 Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5739 Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5740 Çapı 160 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5741 Çapı 160 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 321,00

40.123.5742 Çapı 160 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 321,00

40.123.5743 Çapı 160 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 363,00

40.123.5744 Çapı 160 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 395,00

40.123.5745 Çapı 160 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 453,00

40.123.5746 Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 104,00

40.123.5747 Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5748 Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5749 Çapı 180 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 142,00

40.123.5750 Çapı 180 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 373,00

40.123.5751 Çapı 180 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 373,00

40.123.5752 Çapı 180 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 424,00

40.123.5753 Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 465,00

40.123.5754 Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 550,00

40.123.5755 Çapı 180 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 572,00

40.123.5756 Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 116,00

40.123.5757 Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 176,00

40.123.5758 Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 176,00

40.123.5759 Çapı 200 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 176,00

40.123.5760 Çapı 200 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 449,00

40.123.5761 Çapı 200 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 449,00

40.123.5762 Çapı 200 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 498,00

40.123.5763 Çapı 200 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 564,00

40.123.5764 Çapı 200 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 588,00

40.123.5765 Çapı 200 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 665,00

40.123.5766 Çapı 200 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 723,00

40.123.5767 Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 116,00

40.123.5768 Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 181,00

40.123.5769 Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 181,00

40.123.5770 Çapı 225 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 181,00

40.123.5771 Çapı 225 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 565,00

40.123.5772 Çapı 225 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 565,00

40.123.5773 Çapı 225 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 605,00

40.123.5774 Çapı 225 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 690,00

40.123.5775 Çapı 225 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 754,00

40.123.5776 Çapı 225 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 771,00

40.123.5777 Çapı 225 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 881,00

40.123.5778 Çapı 225 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 967,00

40.123.5779 Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 116,00

40.123.5780 Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 182,00

40.123.5781 Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 182,00

40.123.5782 Çapı 250 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 182,00

40.123.5783 Çapı 250 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 689,00

40.123.5784 Çapı 250 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 689,00

40.123.5785 Çapı 250 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 746,00
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40.123.5786 Çapı 250 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 822,00

40.123.5787 Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 848,00

40.123.5788 Çapı 250 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 929,00

40.123.5789 Çapı 250 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.034,00

40.123.5790 Çapı 250 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.223,00

40.123.5791 Çapı 250 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.262,00

40.123.5792 Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 186,00

40.123.5793 Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5794 Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5795 Çapı 280 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5796 Çapı 280 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 867,00

40.123.5797 Çapı 280 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 867,00

40.123.5798 Çapı 280 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 929,00

40.123.5799 Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.010,00

40.123.5800 Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.085,00

40.123.5801 Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.121,00

40.123.5802 Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.224,00

40.123.5803 Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.319,00

40.123.5804 Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.524,00

40.123.5805 Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.551,00

40.123.5806 Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 518,00

40.123.5807 Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5808 Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5809 Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5810 Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.094,00

40.123.5811 Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.094,00

40.123.5812 Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.164,00

40.123.5813 Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.265,00

40.123.5814 Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.352,00

40.123.5815 Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.380,00

40.123.5816 Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.500,00

40.123.5817 Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.779,00

40.123.5818 Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.824,00

40.123.5819 Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.941,00

40.123.5820 Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.079,00

40.123.5821 Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 518,00

40.123.5822 Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5823 Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5824 Çapı 355 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5825 Çapı 355 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.466,00

40.123.5826 Çapı 355 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.466,00

40.123.5827 Çapı 355 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.538,00

40.123.5828 Çapı 355 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.637,00

40.123.5829 Çapı 355 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.679,00

40.123.5830 Çapı 355 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.784,00

40.123.5831 Çapı 355 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.844,00

40.123.5832 Çapı 355 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.096,00

40.123.5833 Çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.199,00

40.123.5834 Çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.558,00

40.123.5835 Çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.558,00

40.123.5836 Çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.901,00

40.123.5837 Çapı 400 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 518,00

40.123.5838 Çapı 400 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5839 Çapı 400 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5840 Çapı 400 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5841 Çapı 400 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.773,00

40.123.5842 Çapı 400 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.773,00

40.123.5843 Çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.848,00

40.123.5844 Çapı 400 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 1.992,00

40.123.5845 Çapı 400 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.090,00

40.123.5846 Çapı 400 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.126,00

40.123.5847 Çapı 400 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.249,00

40.123.5848 Çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.561,00
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40.123.5849 Çapı 400 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.625,00

40.123.5850 Çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.922,00

40.123.5851 Çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.922,00

40.123.5852 Çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.126,00

40.123.5853 Çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.111,00

40.123.5854 Çapı 450 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 518,00

40.123.5855 Çapı 450 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5856 Çapı 450 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5857 Çapı 450 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 749,00

40.123.5858 Çapı 450 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.298,00

40.123.5859 Çapı 450 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.298,00

40.123.5860 Çapı 450 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.379,00

40.123.5861 Çapı 450 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.432,00

40.123.5862 Çapı 450 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.535,00

40.123.5863 Çapı 450 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.679,00

40.123.5864 Çapı 450 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.724,00

40.123.5865 Çapı 450 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.143,00

40.123.5866 Çapı 450 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.143,00

40.123.5867 Çapı 450 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.263,00

40.123.5868 Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.263,00

40.123.5869 Çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.429,00

40.123.5870 Çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.897,00

40.123.5871 Çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.092,00

40.123.5876 Çapı 500 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.637,00

40.123.5877 Çapı 500 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.637,00

40.123.5878 Çapı 500 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.652,00

40.123.5879 Çapı 500 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.706,00

40.123.5880 Çapı 500 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.751,00

40.123.5881 Çapı 500 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.865,00

40.123.5882 Çapı 500 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.033,00

40.123.5883 Çapı 500 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.000,00

40.123.5884 Çapı 500 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.131,00

40.123.5885 Çapı 500 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.333,00

40.123.5886 Çapı 500 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.059,00

40.123.5887 Çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.215,00

40.123.5888 Çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.238,00

40.123.5889 Çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.449,00

40.123.5890 Çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.673,00

40.123.5895 Çapı 560 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.901,00

40.123.5896 Çapı 560 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 2.901,00

40.123.5897 Çapı 560 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.500,00

40.123.5898 Çapı 560 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.570,00

40.123.5899 Çapı 560 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.630,00

40.123.5900 Çapı 560 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.630,00

40.123.5901 Çapı 560 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 3.813,00

40.123.5902 Çapı 560 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.004,00

40.123.5903 Çapı 560 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.238,00

40.123.5904 Çapı 560 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.238,00

40.123.5905 Çapı 560 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.302,00

40.123.5906 Çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.871,00

40.123.5907 Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.358,00

40.123.5908 Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.625,00

40.123.5909 Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.907,00

40.123.5910 Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.203,00

40.123.5915 Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.109,00

40.123.5916 Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.109,00

40.123.5917 Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.130,00

40.123.5918 Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.214,00

40.123.5919 Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.283,00

40.123.5920 Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.460,00

40.123.5921 Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.725,00

40.123.5922 Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.797,00

40.123.5923 Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.874,00
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40.123.5924 Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.988,00

40.123.5925 Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.988,00

40.123.5926 Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.742,00

40.123.5927 Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.323,00

40.123.5928 Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.638,00

40.123.5929 Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.971,00

40.123.5930 Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 7.319,00

40.123.5931 Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 7.685,00

40.123.5936 Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.520,00

40.123.5937 Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.520,00

40.123.5938 Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.542,00

40.123.5939 Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.635,00

40.123.5940 Çapı 710 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.712,00

40.123.5941 Çapı 710 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.907,00

40.123.5942 Çapı 710 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.198,00

40.123.5943 Çapı 710 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.198,00

40.123.5944 Çapı 710 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.208,00

40.123.5945 Çapı 710 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.360,00

40.123.5946 Çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.486,00

40.123.5947 Çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.317,00

40.123.5948 Çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.954,00

40.123.5958 Çapı 800 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.931,00

40.123.5959 Çapı 800 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.931,00

40.123.5960 Çapı 800 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 4.956,00

40.123.5961 Çapı 800 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.057,00

40.123.5962 Çapı 800 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.139,00

40.123.5963 Çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.352,00

40.123.5964 Çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.468,00

40.123.5965 Çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.619,00

40.123.5966 Çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.655,00

40.123.5967 Çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.847,00

40.123.5968 Çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 5.985,00

40.123.5969 Çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 6.890,00

40.123.5970 Çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer ad 7.586,00

PE100 Körtapalar (10 Atü)

40.123.7202 Dış çapı 40 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 9,90

40.123.7203 Dış çapı 50 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 10,30

40.123.7204 Dış çapı 63 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 14,90

40.123.7205 Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 19,80

40.123.7206 Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 29,80

40.123.7207 Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 51,90

40.123.7208 Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 59,50

40.123.7209 Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 92,40

40.123.7210 Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 110,90

40.123.7211 Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 147,60

40.123.7212 Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 183,80

40.123.7213 Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 258,00

40.123.7214 Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 331,00

40.123.7215 Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 460,00

40.123.7216 Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 626,00

40.123.7217 Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 1.000,00

40.123.7218 Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 1.364,00

40.123.7219 Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 1.791,00

40.123.7220 Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 2.325,00

40.123.7221 Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 3.025,00

40.123.7222 Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 3.933,00

40.123.7223 Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 5.326,00

40.123.7224 Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapa ad 6.103,00
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Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcılar  (Servis Te, 10 Atü)

40.123.7501 Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 84,90

40.123.7502 Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 87,20

40.123.7503 Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 91,40

40.123.7504 Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 97,70

40.123.7505 Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 100,20

40.123.7506 Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 104,90

40.123.7507 Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 112,40

40.123.7508 Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 115,10

40.123.7509 Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 120,90

40.123.7510 Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 129,20

40.123.7511 Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 132,20

40.123.7512 Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 138,60

40.123.7513 Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 148,40

40.123.7514 Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 152,10

40.123.7515 Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 159,60

40.123.7516 Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 171,00

40.123.7517 Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 175,00

40.123.7518 Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 184,00

40.123.7519 Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 186,00

40.123.7520 Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 192,00

40.123.7521 Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 201,00

40.123.7522 Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 204,00

40.123.7523 Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 209,00

40.123.7524 Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 219,00

40.123.7525 Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 225,00

40.123.7526 Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 231,00

40.123.7527 Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 243,00

40.123.7528 Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 243,00

40.123.7529 Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 249,00

40.123.7530 Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 263,00

40.123.7531 Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 264,00

40.123.7532 Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 270,00

40.123.7533 Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 275,00

40.123.7534 Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 275,00

40.123.7535 Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 275,00

40.123.7536 Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 281,00

40.123.7537 Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 284,00

40.123.7538 Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 287,00

40.123.7539 Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te) ad 299,00

Elektrofüzyonlu, Vanasız  PE100 Branşman Ayırıcılar  (Servis Te,  10 Atü)

40.123.7601 Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 98,40

40.123.7602 Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 101,10

40.123.7603 Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 106,10

40.123.7604 Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 113,40

40.123.7605 Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 116,10

40.123.7606 Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 121,80

40.123.7607 Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 130,20

40.123.7608 Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 133,70

40.123.7609 Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 140,30

40.123.7610 Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 149,90

40.123.7611 Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 153,60

40.123.7612 Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 161,30

40.123.7613 Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 173,00

40.123.7614 Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 177,00

40.123.7615 Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 186,00

40.123.7616 Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 198,00

40.123.7617 Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 203,00

40.123.7618 Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 213,00

40.123.7619 Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 215,00

40.123.7620 Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 216,00

40.123.7621 Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 224,00

40.123.7622 Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 225,00
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40.123.7623 Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 227,00

40.123.7624 Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 236,00

40.123.7625 Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 242,00

40.123.7626 Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 248,00

40.123.7627 Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 260,00

40.123.7628 Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 267,00

40.123.7629 Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 273,00

40.123.7630 Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 287,00

40.123.7631 Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 294,00

40.123.7632 Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 302,00

40.123.7633 Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 317,00

40.123.7634 Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 326,00

40.123.7635 Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 333,00

40.123.7636 Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 350,00

40.123.7637 Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 360,00

40.123.7638 Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 369,00

40.123.7639 Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) ad 387,00

Elektrofüzyonsuz, Vanalı  PE100 Branşman Ayırıcılar  (Servis Te,  10 Atü)

40.123.7701 Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 154,00

40.123.7702 Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 158,00

40.123.7703 Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 166,00

40.123.7704 Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 177,00

40.123.7705 Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 182,00

40.123.7706 Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 191,00

40.123.7707 Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 204,00

40.123.7708 Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 210,00

40.123.7709 Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 219,00

40.123.7710 Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 236,00

40.123.7711 Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 240,00

40.123.7712 Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 254,00

40.123.7713 Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 270,00

40.123.7714 Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 278,00

40.123.7715 Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 291,00

40.123.7716 Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 311,00

40.123.7717 Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 318,00

40.123.7718 Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 335,00

40.123.7719 Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 357,00

40.123.7720 Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 366,00

40.123.7721 Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 384,00

40.123.7722 Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 411,00

40.123.7723 Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 422,00

40.123.7724 Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 443,00

40.123.7725 Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 473,00

40.123.7726 Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 485,00

40.123.7727 Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 509,00

40.123.7728 Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 543,00

40.123.7729 Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 557,00

40.123.7730 Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 585,00

40.123.7731 Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 624,00

40.123.7732 Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 641,00

40.123.7733 Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 672,00

40.123.7734 Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 719,00

40.123.7735 Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 737,00

40.123.7736 Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 773,00

40.123.7737 Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 827,00

40.123.7738 Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 846,00

40.123.7739 Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyosuz, vanalı - servis Te) ad 890,00

Elektrofüzyonlu, Vanalı  PE100 Branşman Ayırıcılar  (Servis Te,  10 Atü)

40.123.7801 Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 461,00

40.123.7802 Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 473,00

40.123.7803 Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 497,00

40.123.7804 Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 504,00
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40.123.7805 Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 518,00

40.123.7806 Çapı 75 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 533,00

40.123.7807 Çapı 90 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 536,00

40.123.7808 Çapı 90 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 549,00

40.123.7809 Çapı 90 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 578,00

40.123.7810 Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 579,00

40.123.7811 Çapı 110 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 594,00

40.123.7812 Çapı 110 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 599,00

40.123.7813 Çapı 125 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 602,00

40.123.7814 Çapı 125 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 611,00

40.123.7815 Çapı 125 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 636,00

40.123.7816 Çapı 140 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 645,00

40.123.7817 Çapı 140 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 660,00

40.123.7818 Çapı 140 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 669,00

40.123.7819 Çapı 160 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 677,00

40.123.7820 Çapı 160 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 693,00

40.123.7821 Çapı 160 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 702,00

40.123.7822 Çapı 180 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 705,00

40.123.7823 Çapı 180 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 722,00

40.123.7824 Çapı 180 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 738,00

40.123.7825 Çapı 200 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 743,00

40.123.7826 Çapı 200 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 744,00

40.123.7827 Çapı 200 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 774,00

40.123.7828 Çapı 225 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 792,00

40.123.7829 Çapı 225 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 804,00

40.123.7830 Çapı 225 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 816,00

40.123.7831 Çapı 250 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 825,00

40.123.7832 Çapı 250 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 831,00

40.123.7833 Çapı 250 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 851,00

40.123.7834 Çapı 280 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 860,00

40.123.7835 Çapı 280 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 881,00

40.123.7836 Çapı 280 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 896,00

40.123.7837 Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 903,00

40.123.7838 Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 926,00

40.123.7839 Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyolu, vanalı - servis Te) ad 948,00

Elektrofüzyonsuz  PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)

40.123.7901 Dış çapı 32 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 69,00

40.123.7902 Dış çapı 32 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 72,20

40.123.7903 Dış çapı 32 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 72,90

40.123.7904 Dış çapı 40 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 86,90

40.123.7905 Dış çapı 40 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 98,70

40.123.7906 Dış çapı 40 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 108,00

40.123.7907 Dış çapı 50 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 108,90

40.123.7908 Dış çapı 50 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 129,20

40.123.7909 Dış çapı 50 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 141,80

40.123.7910 Dış çapı 63 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 147,20

40.123.7911 Dış çapı 63 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 152,00

40.123.7912 Dış çapı 63 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 154,50

40.123.7913 Dış çapı 63 mm  (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası ad 173,10

Elektrofüzyonlu  PE100 Geçiş Parçaları (10 Atü)

40.123.7951 Dış çapı 32 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 82,80

40.123.7952 Dış çapı 32 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 89,60

40.123.7953 Dış çapı 32 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 90,30

40.123.7954 Dış çapı 40 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 95,70

40.123.7955 Dış çapı 40 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 111,30

40.123.7956 Dış çapı 40 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 128,40

40.123.7957 Dış çapı 50 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 131,90

40.123.7958 Dış çapı 50 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 133,20

40.123.7959 Dış çapı 50 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 156,00

40.123.7960 Dış çapı 63 mm  (1 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 163,50

40.123.7961 Dış çapı 63 mm  (1 ¼ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 167,70

40.123.7962 Dış çapı 63 mm  (1 ½ "),  10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 174,30

40.123.7963 Dış çapı 63 mm  (2 "), 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası ad 187,50
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Muflu Beton Borular

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)

Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular

40.126.1101 Çapı 150 mm, muflu beton boru m 27,40

40.126.1102 Çapı 200 mm, muflu beton boru m 35,40

40.126.1103 Çapı 300 mm, muflu beton boru m 56,30

40.126.1104 Çapı 400 mm, muflu beton boru m 86,30

40.126.1105 Çapı 500 mm, muflu beton boru m 112,50

40.126.1106 Çapı 600 mm, muflu beton boru m 145,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular

40.126.1121 Çapı 150 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 28,80

40.126.1122 Çapı 200 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 37,20

40.126.1123 Çapı 300 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 59,00

40.126.1124 Çapı 400 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 91,00

40.126.1125 Çapı 500 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 118,00

40.126.1126 Çapı 600 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı) m 152,00

Muflu Betonarme Borular

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)

Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular

40.126.1141 Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 169,00

40.126.1142 Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 279,00

40.126.1143 Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 443,00

40.126.1144 Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 666,00

40.126.1145 Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 723,00

40.126.1146 Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 971,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular

40.126.1161 Çapı 600 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 177,00

40.126.1162 Çapı 800 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 293,00

40.126.1163 Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 465,00

40.126.1164 Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 699,00

40.126.1165 Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 759,00

40.126.1166 Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 1.020,00

Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borular

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)

Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular

40.126.1181 Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 1.028,00

40.126.1182 Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 1.364,00

40.126.1183 Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 1.670,00

40.126.1184 Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 2.146,00

40.126.1185 Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç) m 2.560,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular

40.126.1201 Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 1.079,00

40.126.1202 Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 1.432,00

40.126.1203 Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 1.754,00

40.126.1204 Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 2.253,00

40.126.1205 Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, donatı bedeli hariç) m 2.688,00
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Beton Boru C Parçaları

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)

Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları

40.126.1301 Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası ad 48,80

40.126.1302 Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası ad 53,70

40.126.1303 Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası ad 58,50

40.126.1304 Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası ad 65,00

40.126.1305 Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası ad 72,80

40.126.1306 Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası ad 89,70

40.126.1311 Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası ad 57,20

40.126.1312 Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası ad 65,00

40.126.1313 Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası ad 72,80

40.126.1314 Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası ad 89,70

40.126.1315 Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası ad 105,30

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları

40.126.1321 Çapı 150/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 51,20

40.126.1322 Çapı 200/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 56,40

40.126.1323 Çapı 300/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 61,00

40.126.1324 Çapı 400/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 68,00

40.126.1325 Çapı 500/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 76,00

40.126.1326 Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 94,00

40.126.1331 Çapı 200/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 60,00

40.126.1332 Çapı 300/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 68,00

40.126.1333 Çapı 400/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 76,00

40.126.1334 Çapı 500/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 94,00

40.126.1335 Çapı 600/200 mm, beton boru C parçası (Sülfata dayanıklı) ad 111,00

Beton Boru C Parçası Tapaları

40.126.1341 Çapı 150 mm, beton C parçası tapası ad 11,40

40.126.1342 Çapı 200 mm, beton C parçası tapası ad 14,70

Beton Boru Dirsekleri

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)

Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri

40.126.1351 Çapı 150 mm, beton 45° dirsek ad 30,00

40.126.1352 Çapı 200 mm, beton 45° dirsek ad 35,70

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri

40.126.1381 Çapı 150 mm, beton 45° dirsek (Sülfata dayanıklı) ad 31,50

40.126.1391 Çapı 200 mm, beton 45° dirsek (Sülfata dayanıklı) ad 37,50

HDPE Boru ve Bağlantı Elemanları

HDPE Koruge Boru Manşonları (SN 8)

40.127.1101 Çapı 150 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 13,20

40.127.1102 Çapı 200 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 18,40

40.127.1103 Çapı 300 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 42,10

40.127.1104 Çapı 400 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 92,40

40.127.1105 Çapı 500 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 199,00

40.127.1106 Çapı 600 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 214,00

40.127.1108 Çapı 800 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 405,00

40.127.1110 Çapı 1000 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) ad 630,00

HDPE Koruge Boru C Parçaları

40.127.1121 Çapı 150 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 39,10

40.127.1122 Çapı 200 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 46,00

40.127.1123 Çapı 300 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 80,50

40.127.1124 Çapı 400 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 210,00

40.127.1125 Çapı 500 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 372,00
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40.127.1126 Çapı 600 / 150 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 528,00

40.127.1131 Çapı 200 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 63,30

40.127.1132 Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 98,90

40.127.1133 Çapı 400 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 217,00

40.127.1134 Çapı 500 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 469,00

40.127.1135 Çapı 600 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) ad 613,00

HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaları

40.127.1151 Çapı 150 mm, koruge C parçası tapası ad 9,50

40.127.1152 Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası ad 17,50

HDPE Koruge Boru Dirsekleri  (SN 8)

40.127.1171 Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 54,90

40.127.1172 Çapı 150 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 56,60

40.127.1173 Çapı 200 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 67,50

40.127.1174 Çapı 200 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 73,80

40.127.1175 Çapı 300 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 117,50

40.127.1176 Çapı 300 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 138,80

40.127.1177 Çapı 400 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 175,00

40.127.1178 Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 185,00

40.127.1179 Çapı 500 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 346,00

40.127.1180 Çapı 500 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 364,00

40.127.1181 Çapı 600 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 529,00

40.127.1182 Çapı 600 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 556,00

40.127.1185 Çapı 800 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 846,00

40.127.1186 Çapı 800 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 890,00

40.127.1189 Çapı 1000 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8) ad 1.353,00

40.127.1190 Çapı 1000 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8) ad 1.424,00

Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanları

40.130.1001 Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş kg 17,50

40.130.1011 PE100 boru flanş adaptörü için her çapta St 44 kalite çelik flanş kg 17,50

40.130.1021 PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş kg 19,10

40.130.1031 PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 316 kalite paslanmaz çelik flanş kg 26,60

40.130.1041 Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elamanı kg 19,12

40.130.1051 Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik boru bağlantı elamanı kg 26,63

40.130.1061 PVC boru her çap bağlantı elemanı kg 6,90

40.130.1071 PE100 boru her çap bağlantı elemanı kg 15,60

40.130.1081 Duktil boru her çapta bağlantı elemanı kg 25,50

40.130.1091 CTP boru her çapta bağlantı elemanı kg 34,50

Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanları

Prefabrik Parsel Bacası Elemanları

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, 

  baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 

Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları

40.135.1101
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 212,30

40.135.1102
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 124,00

40.135.1103
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,25 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 88,00

40.135.1104
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı

(h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m)
m 260,40

40.135.1105 Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m) ad 83,80

40.135.1106 Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m) ad 121,20

40.135.1121
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 161,30

40.135.1122
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 81,00

40.135.1123
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,25 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 79,40
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40.135.1124
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı

(h: değişken yükseklik,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
m 192,60

40.135.1125 Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m) ad 53,80

40.135.1126 Çelik profil ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağı (0,40 x 0,80 x 0,10 m) ad 81,30

40.135.1141
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 193,80

40.135.1142
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,50 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 173,80

40.135.1143
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı

(h: 0,25 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 111,30

40.135.1144
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı

(h: değişken yükseklik,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 346,30

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları

40.135.1201
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 222,90

40.135.1202
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 130,20

40.135.1203
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,25 m,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 92,40

40.135.1204
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: değişken yükseklik,  iç ebadı: 0,80 x 0,80 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
m 273,40

40.135.1221
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 169,40

40.135.1222
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 85,10

40.135.1223
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
ad 83,40

40.135.1224
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: değişken yükseklik,  iç ebadı: 0,60 x 0,60 m,  et kalınlığı: 0,10 m)
m 202,20

40.135.1241
Prefabrik parsel bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 203,50

40.135.1242
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,50 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 182,50

40.135.1243
Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,25 m,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 116,90

40.135.1244
Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: değişken yükseklik,  iç ebadı: Ø0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 363,60

Prefabrik Muayene Bacası Elemanları
(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)

Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları

40.135.1401 Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 365,00

40.135.1402 Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 370,00

40.135.1403 Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 374,00

40.135.1404 Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 368,00

40.135.1405 Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 372,00

40.135.1406 Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 376,00

40.135.1407 Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 411,00

40.135.1408 Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 416,00

40.135.1409 Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 442,00

40.135.1410 Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 499,00

40.135.1411 Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 505,00

40.135.1412 Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 510,00

40.135.1413 Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 502,00

40.135.1414 Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 508,00

40.135.1415 Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 515,00

40.135.1416 Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 835,00

40.135.1417 Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı ad 1.038,00

40.135.1418
Çıkış çapı 700 - 800 mm, prefabrik muayene bacası taban elemanı için betonarme kapak (C35/45 betonu ile 

yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç)
ad 388,00
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40.135.1451
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği

(h: 0,60 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 273,00

40.135.1452
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği

(h: 0,35 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 203,00

40.135.1453
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği

(h: 0,60 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 333,00

40.135.1454
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği

(h: 0,35 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 251,00

40.135.1455
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği

(h: 0,15 - 0,60 m değişken,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 333,00

40.135.1456
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği

(h: 0,15 - 0,60 m  değişken,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 355,00

40.135.1457
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı

(h: 0,65 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 269,00

40.135.1458
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı

(h: 0,78 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 325,00

40.135.1459
Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı

(h: 0,15 m,  Çapı: 0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 112,00

40.135.1460
Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı

(h: 0,29 m,  Çapı: 0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 131,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları

40.135.1501 Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 383,00

40.135.1502 Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 389,00

40.135.1503 Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 393,00

40.135.1504 Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 386,00

40.135.1505 Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 391,00

40.135.1506 Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 395,00

40.135.1507 Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 432,00

40.135.1508 Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 437,00

40.135.1509 Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 464,00

40.135.1510 Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 524,00

40.135.1511 Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 530,00

40.135.1512 Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 536,00

40.135.1513 Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 527,00

40.135.1514 Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 533,00

40.135.1515 Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 541,00

40.135.1516 Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 877,00

40.135.1517 Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı (Sülfata dayanıklı) ad 1.090,00

40.135.1551
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,60 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 287,00

40.135.1552
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,35 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 213,00

40.135.1553
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,60 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 350,00

40.135.1554
Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,35 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 264,00

40.135.1555
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,15 - 0,60 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 350,00

40.135.1556
Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,15 - 0,60 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
m 373,00

40.135.1557
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,65 m,  Çapı: 1,00 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 282,00

40.135.1558
Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,78 m,  Çapı: 1,20 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 341,00

40.135.1559
Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,15 m,  Çapı: 0,62 m,  et kalınlığı: 0,15 m)
ad 118,00

40.135.1560
Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanı (Sülfata dayanıklı)

(h: 0,29 m,  Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)
ad 138,00

Sfero Döküm Baca Kapakları

40.137.1001 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı  (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) ad 512,00

40.137.1002 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı  (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı) ad 526,00

40.137.1011 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı  (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı) ad 685,00

40.137.1015 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı  (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) ad 781,00

40.137.1021 Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı  (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm) ad 685,00
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Prefabrik Yağmursuyu Elemanları

Yağmursuyu Izgara Menholleri
(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri

40.140.1001
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü

(Tip 1;  G: 0,75 m,  U: 0,71 m,  Y: 0,60 m,  e: 0,15 m)
ad 275,00

40.140.1002
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü

(Tip 2;  G: 0,75 m,  U: 0,86 m,  Y: 0,60 m, e: 0,15 m)
ad 292,00

40.140.1003
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü

(Tip 3;  G: 0,75 m,  U: 0,95 m,  Y: 1,25 m,  e: 0,15 m,  Ø200 çıkış)
ad 362,00

40.140.1004
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü

(Tip 4;  G: 0,75 m,  U: 0,95 m,  Y: 1,25 m,  e: 0,15 m,  Ø300 çıkış)
ad 366,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri

40.140.1021
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Sülfata dayanıklı)

(Tip 1;   G: 0,75 m,  U: 0,71 m,  Y: 0,60 m,  e: 0,15 m)
ad 289,00

40.140.1022
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Sülfata dayanıklı)

(Tip 2;  G: 0,75 m,  U: 0,86 m,  Y: 0,60 m,  e: 0,15 m)
ad 307,00

40.140.1023
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Sülfata dayanıklı)

(Tip 3;  G: 0,75 m,  U: 0,95 m,  Y: 1,25 m,  e: 0,15 m,  Ø200 çıkış)
ad 380,00

40.140.1024
Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü (Sülfata dayanıklı)

(Tip 4;  G: 0,75 m,  U: 0,95 m,  Y: 1,25 m,  e: 0,15 m,  Ø300 çıkış)
ad 384,00

Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri

40.140.1051
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 1,00 m,  U: 0,50 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 1.365,00

40.140.1052
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 1,00 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.058,00

40.140.1053
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 1,20 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.333,00

40.140.1054
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 1,30 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.448,00

40.140.1055
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 1,50 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.585,00

40.140.1056
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 2,00 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 3.461,00

40.140.1057
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 2,00 m,  U: 1,50 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 4.146,00

40.140.1058
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi

(G: 2,50 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 3.945,00

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri

40.140.1071
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 1,00 m,  U: 0,50 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 1.433,00

40.140.1072
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 1,00 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.161,00

40.140.1073
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 1,20 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.450,00

40.140.1074
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 1,30 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.570,00

40.140.1075
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 1,50 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,20 m)
ad 2.714,00

40.140.1076
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 2,00 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 3.634,00

40.140.1077
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 2,00 m,  U: 1,50 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 4.353,00

40.140.1078
Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (Sülfata dayanıklı)

(G: 2,50 m,  U: 1,00 m,  Y: 2,00 m,  e: 0,25 m)
ad 4.142,00

Yağmursuyu Kutu Menfezleri

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)
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MEKANİK EKİPMANLAR

PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1001 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 513,40

40.145.1002 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 528,80

40.145.1003 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 624,70

40.145.1004 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 735,80

40.145.1005 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 959,30

40.145.1006 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 996,40

40.145.1007 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 1.455,10

40.145.1008 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 1.706,60

40.145.1009 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 2.133,40

40.145.1010 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 3.142,40

40.145.1011 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot) ad 3.142,40

PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1021 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 487,20

40.145.1022 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 501,00

40.145.1023 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 573,20

40.145.1024 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 674,50

40.145.1025 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 894,20

40.145.1026 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 924,80

40.145.1027 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 1.316,90

40.145.1028 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 1.584,00

40.145.1029 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 1.980,10

40.145.1030 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 2.912,50

40.145.1031 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot) ad 2.912,50

PE100 Sürgülü Flanşlı Vanalar  (10 - 16 Atü)

40.145.1041 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 598,20

40.145.1042 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 667,50

40.145.1043 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 772,20

40.145.1044 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 907,00

40.145.1045 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 1.068,70

40.145.1046 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 1.212,80

40.145.1047 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 1.639,10

40.145.1048 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 1.977,40

40.145.1049 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 2.471,70

40.145.1050 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 3.615,00

40.145.1051 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) ad 3.615,00

PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1061 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 568,20

40.145.1062 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 633,60

40.145.1063 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 687,10

40.145.1064 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 809,90

40.145.1065 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 958,10

40.145.1066 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 1.096,00

40.145.1067 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 1.587,80

40.145.1068 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 1.847,10

40.145.1069 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 2.308,90

40.145.1070 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) ad 3.377,40

40.145.1071 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı) ad 3.377,40

PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1081 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 539,00

40.145.1082 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 586,50

40.145.1083 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 643,30

40.145.1084 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 751,10

40.145.1085 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 899,20

40.145.1086 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 1.034,70

40.145.1087 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 1.536,20

40.145.1088 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 1.793,50
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40.145.1089 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 2.241,80

40.145.1090 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) ad 3.333,30

40.145.1091 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot - Flanşlı) ad 3.333,30

PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1101 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 567,30

40.145.1102 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 633,60

40.145.1103 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 732,30

40.145.1104 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 774,10

40.145.1105 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 928,70

40.145.1106 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 1.080,70

40.145.1107 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 1.574,00

40.145.1108 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 1.836,90

40.145.1109 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 2.296,30

40.145.1110 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 3.346,70

40.145.1111 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak manşonlu) ad 3.346,70

PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1121 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 391,90

40.145.1122 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 617,70

40.145.1123 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 846,20

40.145.1124 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 1.006,40

40.145.1125 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 1.207,30

40.145.1126 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 1.404,90

40.145.1127 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 2.046,20

40.145.1128 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 2.388,00

40.145.1129 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 2.984,60

40.145.1130 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 4.350,50

40.145.1131 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) ad 4.350,50

PE100 Küresel Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1141 Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 334,50

40.145.1142 Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 343,00

40.145.1143 Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 577,10

40.145.1144 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 529,10

40.145.1145 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 769,50

40.145.1146 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 748,90

40.145.1147 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 767,10

40.145.1148 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 776,70

40.145.1149 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 1.423,40

40.145.1150 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 2.313,90

40.145.1151 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 2.900,90

40.145.1152 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 3.285,70

40.145.1153 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana ad 5.219,70

PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanalar (10 - 16 Atü)

40.145.1161 Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 704,00

40.145.1162 Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 790,00

40.145.1163 Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 874,00

40.145.1164 Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 1.173,00

40.145.1165 Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 1.499,00

40.145.1166 Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 1.825,00

40.145.1167 Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 2.155,00

40.145.1168 Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 2.935,00

40.145.1169 Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 3.806,00

40.145.1170 Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) ad 4.681,00

PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Teleskopik Vana Kolu ve Kovanı) 

40.145.1181 Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) ad 217,00

40.145.1182 Çapı  63 - 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) ad 291,00

40.145.1183 Çapı 140 - 225 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) ad 309,00
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Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)

40.145.1301 Çapı 40 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 403,00

40.145.1302 Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 425,00

40.145.1303 Çapı 65 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 569,00

40.145.1304 Çapı 80 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 711,00

40.145.1305 Çapı 100 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 887,00

40.145.1306 Çapı 125 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 1.179,00

40.145.1307 Çapı 150 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 1.622,00

40.145.1308 Çapı 200 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 2.590,00

40.145.1309 Çapı 250 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 3.878,00

40.145.1310 Çapı 300 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 5.078,00

40.145.1311 Çapı 350 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 6.298,00

40.145.1312 Çapı 400 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 12.033,00

40.145.1313 Çapı 450 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 13.847,00

40.145.1314 Çapı 500 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 23.177,00

40.145.1315 Çapı 600 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 40.900,00

40.145.1316 Çapı 700 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 54.532,00

40.145.1317 Çapı 800 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 68.163,00

40.145.1318 Çapı 900 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 85.207,00

40.145.1319 Çapı 1000 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 106.508,00

Sürgülü Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)

40.145.1351 Çapı 40 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 529,00

40.145.1352 Çapı 50 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 738,00

40.145.1353 Çapı 65 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 994,00

40.145.1354 Çapı 80 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 1.230,00

40.145.1355 Çapı 100 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 1.603,00

40.145.1356 Çapı 125 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 2.238,00

40.145.1357 Çapı 150 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 2.888,00

40.145.1358 Çapı 200 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 4.888,00

40.145.1359 Çapı 250 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 7.976,00

40.145.1360 Çapı 300 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 9.612,00

40.145.1361 Çapı 350 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 13.217,00

40.145.1362 Çapı 400 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 17.413,00

40.145.1363 Çapı 450 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 26.606,00

40.145.1364 Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 32.253,00

40.145.1365 Çapı 600 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 43.821,00

40.145.1366 Çapı 700 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 54.775,00

40.145.1367 Çapı 800 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 75.315,00

40.145.1368 Çapı 900 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 112.970,00

40.145.1369 Çapı 1000 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm) ad 141.212,00

Sürgülü Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü) 

40.145.1401 Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 910,00

40.145.1402 Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 1.242,00

40.145.1403 Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 1.746,00

40.145.1404 Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 2.110,00

40.145.1405 Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 2.694,00

40.145.1406 Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 3.752,00

40.145.1407 Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 4.810,00

40.145.1408 Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 8.273,00

40.145.1409 Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 14.290,00

40.145.1410 Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 17.290,00

40.145.1411 Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 23.773,00

40.145.1412 Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 31.063,00

40.145.1413 Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 38.828,00

40.145.1414 Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 48.532,00

40.145.1415 Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 60.668,00

40.145.1416 Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 75.832,00

40.145.1417 Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 94.791,00

40.145.1418 Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 118.488,00

40.145.1419 Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm) ad 148.110,00
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Sürgülü Vanalar (Teleskoik buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü) 

40.145.1501 Çapı 40 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik buşakle takımı dahil) ad 698,00

40.145.1502 Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 720,00

40.145.1503 Çapı 65 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 865,00

40.145.1504 Çapı 80 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 1.006,00

40.145.1505 Çapı 100 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 1.182,00

40.145.1506 Çapı 125 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 1.474,00

40.145.1507 Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 1.918,00

40.145.1508 Çapı 200 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 2.943,00

40.145.1509 Çapı 250 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 4.386,00

40.145.1510 Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 5.634,00

40.145.1511 Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 6.954,00

40.145.1512 Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 12.421,00

40.145.1513 Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 13.210,00

40.145.1514 Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 21.991,00

40.145.1515 Çapı 600 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 38.401,00

40.145.1516 Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 51.180,00

40.145.1517 Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 63.801,00

40.145.1518 Çapı 900 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 79.583,00

40.145.1519 Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) ad 99.306,00

Bıçaklı Sürgülü Vanalar  (El Kumandalı, Sfero Döküm,  10 Atü)

40.145.1901 Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 788,00

40.145.1902 Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 982,00

40.145.1903 Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.079,00

40.145.1904 Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.173,00

40.145.1905 Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.315,00

40.145.1906 Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.564,00

40.145.1907 Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.955,00

40.145.1908 Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 2.912,00

40.145.1909 Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 3.772,00

40.145.1910 Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 5.426,00

40.145.1911 Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 7.213,00

40.145.1912 Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 10.009,00

40.145.1913 Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 20.007,00

40.145.1914 Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 25.010,00

Kelebek Vanalar (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)

40.145.2501 Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 1.933,00

40.145.2502 Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 2.214,00

40.145.2503 Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 2.569,00

40.145.2504 Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 3.765,00

40.145.2505 Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 4.863,00

40.145.2506 Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 6.254,00

40.145.2507 Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 7.846,00

40.145.2508 Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 10.004,00

40.145.2509 Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 14.743,00

40.145.2510 Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 21.780,00

40.145.2511 Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 29.408,00

40.145.2512 Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 36.674,00

40.145.2513 Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 44.008,00

40.145.2514 Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 55.008,00

40.145.2515 Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 72.035,00

40.145.2516 Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 90.043,00

40.145.2517 Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 108.052,00

40.145.2518 Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 135.065,00

40.145.2519 Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 162.079,00

40.145.2520 Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 194.492,00

40.145.2521 Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 223.670,00

40.145.2522 Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 268.403,00

40.145.2523 Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 322.081,00

40.145.2524 Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (El kumandalı, sfero döküm) ad 386.497,00
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Kelebek Vanalar (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)

40.145.2801 Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 8.384,00

40.145.2802 Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 8.936,00

40.145.2803 Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 9.488,00

40.145.2804 Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 11.250,00

40.145.2805 Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 12.945,00

40.145.2806 Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 14.311,00

40.145.2807 Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 15.309,00

40.145.2808 Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 20.008,00

40.145.2809 Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 25.771,00

40.145.2810 Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 33.340,00

40.145.2811 Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 41.994,00

40.145.2812 Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 50.436,00

40.145.2813 Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 60.525,00

40.145.2814 Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 64.306,00

40.145.2815 Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 80.383,00

40.145.2816 Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 93.088,00

40.145.2817 Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 116.359,00

40.145.2818 Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 145.450,00

40.145.2819 Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 174.540,00

40.145.2820 Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 209.446,00

40.145.2821 Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 241.820,00

40.145.2822 Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 290.185,00

40.145.2823 Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 348.223,00

40.145.2824 Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) ad 417.866,00

İğne Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.145.3501 Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 7.866,00

40.145.3502 Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 10.572,00

40.145.3503 Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 12.686,00

40.145.3504 Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 15.222,00

40.145.3505 Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 18.267,00

40.145.3506 Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 21.707,00

40.145.3507 Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 25.148,00

40.145.3508 Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 31.232,00

40.145.3509 Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 35.534,00

40.145.3510 Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 40.578,00

40.145.3511 Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 52.263,00

40.145.3512 Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 56.432,00

40.145.3513 Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 87.270,00

40.145.3514 Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 106.160,00

40.145.3515 Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 144.584,00

40.145.3516 Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana (Sfero döküm) ad 182.940,00

Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.145.4101 Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 2.729,00

40.145.4102 Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 2.459,00

40.145.4103 Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 3.317,00

40.145.4104 Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 4.894,00

40.145.4105 Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 5.448,00

40.145.4106 Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 6.633,00

40.145.4107 Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 7.817,00

40.145.4108 Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 11.245,00

40.145.4109 Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 15.335,00

40.145.4110 Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 19.968,00

40.145.4111 Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 26.623,00

Basınç Kırıcı Vanalar (Sfero Döküm, 25 Atü)

40.145.4151 Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 4.187,00

40.145.4152 Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 4.369,00

40.145.4153 Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 5.893,00

40.145.4154 Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 8.693,00

40.145.4155 Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 9.677,00

40.145.4156 Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 11.783,00
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40.145.4157 Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 13.886,00

40.145.4158 Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 19.839,00

40.145.4159 Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 24.800,00

40.145.4160 Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 30.999,00

40.145.4161 Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm) ad 41.333,00

Basınç Kırıcı Vanalar (Çelik Döküm, 40 Atü)

40.145.4201 Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 8.541,00

40.145.4202 Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 9.489,00

40.145.4203 Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 14.232,00

40.145.4204 Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 16.182,00

40.145.4205 Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 18.414,00

40.145.4206 Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 22.880,00

40.145.4207 Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 27.345,00

40.145.4208 Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 34.596,00

40.145.4209 Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 43.247,00

40.145.4210 Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 54.056,00

40.145.4211 Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana (Çelik döküm) ad 72.074,00

Flatörlü Vanalar (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.145.4401 Çapı 40 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 2.292,00

40.145.4402 Çapı 50 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 2.900,00

40.145.4403 Çapı 65 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 3.543,00

40.145.4404 Çapı 80 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 4.371,00

40.145.4405 Çapı 100 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 5.118,00

40.145.4406 Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 6.690,00

40.145.4407 Çapı 150 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 9.615,00

40.145.4408 Çapı 200 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 15.350,00

40.145.4409 Çapı 250 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 21.533,00

40.145.4410 Çapı 300 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 29.723,00

40.145.4411 Çapı 350 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 32.843,00

40.145.4412 Çapı 400 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 41.051,00

40.145.4413 Çapı 500 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm) ad 51.316,00

Çift Küreli Vantuzlar (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.146.1001 Çapı 50 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 930,00

40.146.1002 Çapı 65 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 1.051,00

40.146.1003 Çapı 80 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 1.143,00

40.146.1004 Çapı 100 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 1.277,00

40.146.1005 Çapı 125 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 2.212,00

40.146.1006 Çapı 150 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 2.438,00

40.146.1007 Çapı 200 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 3.428,00

40.146.1008 Çapı 250 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 4.285,00

40.146.1009 Çapı 300 mm, 10-16 atü, çift küreli vantuz (Sfero döküm) ad 5.142,00

Darbesiz Dinamik Vantuzlar  (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)

40.146.1101 Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 639,00

40.146.1102 Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 703,00

40.146.1103 Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 905,00

40.146.1104 Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 1.179,00

40.146.1105 Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 1.701,00

40.146.1106 Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 2.327,00

40.146.1107 Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 3.383,00

40.146.1108 Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 4.988,00

40.146.1109 Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(İsale hatları için, sfero döküm) ad 6.433,00

Darbesiz Dinamik Vantuzlar  (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm,  10 Atü)

40.146.1201 Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 675,00

40.146.1202 Çapı 65 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 741,00

40.146.1203 Çapı 80 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 943,00

40.146.1204 Çapı 100 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 1.173,00

40.146.1205 Çapı 125 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 1.624,00

40.146.1206 Çapı 150 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 1.960,00

40.146.1207 Çapı 200 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 3.478,00

36



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

40.146.1208 Çapı 250 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 5.162,00

40.146.1209 Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz 
(Şebeke hatları için, sfero döküm) ad 7.062,00

Yerüstü Yangın Hidrantları (Musluğu)

40.146.1301 Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100) ad 2.400,00

40.146.1311 Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100) ad 2.625,00

Çekvalfler (Tevkif Klapeleri)  (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.146.1401 Çapı 40 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 499,00

40.146.1402 Çapı 50 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 506,00

40.146.1403 Çapı 65 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 650,00

40.146.1404 Çapı 80 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 816,00

40.146.1405 Çapı 100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 1.035,00

40.146.1406 Çapı 125 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 1.674,00

40.146.1407 Çapı 150 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 2.236,00

40.146.1408 Çapı 200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 4.125,00

40.146.1409 Çapı 250 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 4.975,00

40.146.1410 Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 7.306,00

40.146.1411 Çapı 350 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 10.285,00

40.146.1412 Çapı 400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 16.483,00

40.146.1413 Çapı 500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 18.645,00

40.146.1414 Çapı 600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 24.714,00

40.146.1415 Çapı 700 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 30.679,00

40.146.1416 Çapı 800 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 38.996,00

40.146.1417 Çapı 900 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 42.871,00

40.146.1418 Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 52.403,00

40.146.1419 Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 57.379,00

40.146.1420 Çapı 1200 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 61.691,00

40.146.1421 Çapı 1300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 72.302,00

40.146.1422 Çapı 1400 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 81.921,00

40.146.1423 Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 93.265,00

40.146.1424 Çapı 1600 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm) ad 111.915,00

Çalpara Çekvalfler  (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)

40.146.1601 Çapı 40 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 863,00

40.146.1602 Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 903,00

40.146.1603 Çapı 65 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 1.026,00

40.146.1604 Çapı 80 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 1.248,00

40.146.1605 Çapı 100 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 1.464,00

40.146.1606 Çapı 125 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 2.435,00

40.146.1607 Çapı 150 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 3.406,00

40.146.1608 Çapı 200 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 5.429,00

40.146.1609 Çapı 250 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 6.745,00

40.146.1610 Çapı 300 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 10.431,00

40.146.1611 Çapı 350 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 11.330,00

40.146.1612 Çapı 400 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 19.573,00

40.146.1613 Çapı 500 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 25.758,00

40.146.1614 Çapı 600 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 32.711,00

40.146.1615 Çapı 700 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 55.276,00

40.146.1616 Çapı 800 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 69.096,00

40.146.1617 Çapı 900 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 77.116,00

40.146.1618 Çapı 1000 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) ad 96.395,00

Pislik Tutucular

 (Sfero Döküm,  10 Atü,  Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)

40.146.2501 Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 308,00

40.146.2502 Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 453,00

40.146.2503 Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 546,00

40.146.2504 Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 772,00

40.146.2505 Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 1.109,00

40.146.2506 Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 1.590,00

40.146.2507 Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 2.150,00

40.146.2508 Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 3.728,00

40.146.2509 Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 5.020,00

40.146.2510 Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 7.365,00
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40.146.2511 Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 10.784,00

40.146.2512 Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 18.174,00

40.146.2513 Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 23.821,00

40.146.2514 Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 33.137,00

40.146.2515 Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 47.449,00

40.146.2516 Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu  (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) ad 83.468,00

Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçaları (Sfero Döküm, 10 Atü)

40.146.2801 Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 923,00

40.146.2802 Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 1.067,00

40.146.2803 Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 1.211,00

40.146.2804 Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 1.569,00

40.146.2805 Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 2.057,00

40.146.2806 Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 2.468,00

40.146.2807 Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 2.906,00

40.146.2808 Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 3.615,00

40.146.2809 Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 4.883,00

40.146.2810 Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 6.654,00

40.146.2811 Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 8.589,00

40.146.2812 Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 10.223,00

40.146.2813 Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 12.755,00

40.146.2814 Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 15.726,00

40.146.2815 Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 23.297,00

40.146.2816 Çapı 1200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 29.228,00

40.146.2817 Çapı 1300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 33.300,00

40.146.2818 Çapı 1400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 37.322,00

40.146.2819 Çapı 1500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 43.584,00

40.146.2820 Çapı 1600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 46.589,00

40.146.2821 Çapı 1800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 56.114,00

40.146.2822 Çapı 2000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 72.716,00

40.146.2823 Çapı 2200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 87.257,00

40.146.2824 Çapı 2400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası ad 100.344,00

Emici (Dip) Klapeler

(Sfero Döküm, 10 Atü, Süzgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)

40.147.1001 Çapı 40 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 189,00

40.147.1002 Çapı 50 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 216,00

40.147.1003 Çapı 65 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 306,00

40.147.1004 Çapı 80 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 428,00

40.147.1005 Çapı 100 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 632,00

40.147.1006 Çapı 125 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 981,00

40.147.1007 Çapı 150 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 1.193,00

40.147.1008 Çapı 200 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 1.751,00

40.147.1009 Çapı 250 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 2.252,00

40.147.1010 Çapı 300 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 2.873,00

40.147.1011 Çapı 350 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 3.735,00

40.147.1012 Çapı 400 mm, 10 atü emici (Dip) klape ad 4.379,00

Tahliye Klapeleri

40.147.1101 Çapı 40 mm tahliye klapesi ad 52,50

40.147.1102 Çapı 50 mm tahliye klapesi ad 66,00

40.147.1103 Çapı 65 mm tahliye klapesi ad 81,00

40.147.1104 Çapı 80 mm tahliye klapesi ad 112,50

40.147.1105 Çapı 100 mm tahliye klapesi ad 165,00

40.147.1106 Çapı 125 mm tahliye klapesi ad 193,50

40.147.1107 Çapı 150 mm tahliye klapesi ad 251,00

40.147.1108 Çapı 200 mm tahliye klapesi ad 372,00

40.147.1109 Çapı 250 mm tahliye klapesi ad 566,00

40.147.1110 Çapı 300 mm tahliye klapesi ad 744,00

40.147.1111 Çapı 350 mm tahliye klapesi ad 1.130,00

40.147.1112 Çapı 400 mm tahliye klapesi ad 1.407,00
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40.147.1201
Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 620,00

40.147.1202
Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 677,00

40.147.1203
Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 738,00

40.147.1204
Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 795,00

40.147.1205
Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 914,00

40.147.1206
Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.089,00

40.147.1207
Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.854,00

40.147.1208
Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 2.132,00

40.147.1209
Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 2.247,00

40.147.1210
Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 2.588,00

40.147.1211
Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 3.818,00

40.147.1212
Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 3.878,00

40.147.1213
Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.112,00

40.147.1214
Çapı 600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.257,00

40.147.1215
Çapı 700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.994,00

40.147.1216
Çapı 800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 5.724,00

40.147.1217
Çapı 900 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 6.018,00

40.147.1218
Çapı 1000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 6.549,00

40.147.1219
Çapı 1200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 9.102,00

40.147.1220
Çapı 1400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 14.355,00

40.147.1221
Çapı 1500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 18.933,00

40.147.1222
Çapı 1600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 19.667,00

40.147.1223
Çapı 1700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 20.255,00

40.147.1224
Çapı 1800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 21.134,00

40.147.1225
Çapı 2000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında 

korozyona dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 23.334,00

Mekanik Çelik Kelepçeli Açılır Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları

(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)

40.147.1401
Çapı 50 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 867,00

40.147.1402
Çapı 65 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 941,00

40.147.1403
Çapı 80 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.013,00

40.147.1404
Çapı 100 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.089,00

40.147.1405
Çapı 125 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.208,00

40.147.1406
Çapı 150 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.425,00

40.147.1407
Çapı 200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 3.465,00

40.147.1408
Çapı 250 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 3.672,00

Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları

(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)
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40.147.1409
Çapı 300 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 3.966,00

40.147.1410
Çapı 350 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.448,00

40.147.1411
Çapı 400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.655,00

40.147.1412
Çapı 450 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.902,00

40.147.1413
Çapı 500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 5.169,00

40.147.1414
Çapı 600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 7.196,00

40.147.1415
Çapı 700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 7.634,00

40.147.1416
Çapı 800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 8.513,00

40.147.1417
Çapı 900 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 9.542,00

40.147.1418
Çapı 1000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 10.275,00

40.147.1419
Çapı 1200 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 14.030,00

40.147.1420
Çapı 1400 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 18.788,00

40.147.1421
Çapı 1500 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 24.656,00

40.147.1422
Çapı 1600 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 25.539,00

40.147.1423
Çapı 1700 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 26.417,00

40.147.1424
Çapı 1800 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 27.476,00

40.147.1425
Çapı 2000 mm, 10 atü, mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 30.333,00

40.147.1601
Çapı 50 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 692,00

40.147.1602
Çapı 65 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 884,00

40.147.1603
Çapı 80 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 926,00

40.147.1604
Çapı 100 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.043,00

40.147.1605
Çapı 125 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.499,00

40.147.1606
Çapı 150 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 1.647,00

40.147.1607
Çapı 200 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 4.406,00

40.147.1608
Çapı 250 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 5.346,00

40.147.1609
Çapı 300 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 6.519,00

40.147.1610
Çapı 350 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 7.779,00

40.147.1611
Çapı 400 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 8.399,00

40.147.1612
Çapı 450 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 8.807,00

40.147.1613
Çapı 500 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 9.954,00

40.147.1614
Çapı 600 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 11.742,00

40.147.1615
Çapı 700 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 14.207,00

40.147.1616
Çapı 800 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 12.597,00

40.147.1617
Çapı 900 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 18.507,00

40.147.1618
Çapı 1000 mm, 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu (Su altında korozyona 

dayanıklı 316 kalite paslanmaz çelik ve daldırma galvanizli)
ad 24.912,00

Mekanik Çelik Kelepçeli Kilitli Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonları

(Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)
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Krepinler (Giriş Süzgeci) (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)

40.147.2001 Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 99,00

40.147.2002 Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 121,00

40.147.2003 Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 153,00

40.147.2004 Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 173,00

40.147.2005 Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 189,00

40.147.2006 Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 235,00

40.147.2007 Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 263,00

40.147.2008 Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 420,00

40.147.2009 Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 636,00

40.147.2010 Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 899,00

40.147.2011 Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 1.401,00

40.147.2012 Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 1.836,00

40.147.2013 Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 2.103,00

40.147.2014 Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 3.528,00

40.147.2015 Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 3.994,00

40.147.2016 Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 4.771,00

40.147.2017 Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 4.994,00

40.147.2018 Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) ad 5.626,00

Havalandırma Bacaları  (150 x 30 cm Boyutunda)

40.147.2101 Çapı 80 mm havalandırma bacası (150 cm x 30 cm boyutunda) ad 245,00

40.147.2102 Çapı 100 mm havalandırma bacası (150 cm x 30 cm boyutunda) ad 325,00

40.147.2103 Çapı 125 mm havalandırma bacası (150 cm x 30 cm boyutunda) ad 385,00

40.147.2104 Çapı 150 mm havalandırma bacası (150 cm x 30 cm boyutunda) ad 646,00

40.147.2105 Çapı 200 mm havalandırma bacası (150 cm x 30 cm boyutunda) ad 1.023,00

Priz Kolyeleri (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)

40.147.2203 Çapı 75 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 106,00

40.147.2204 Çapı 90 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 199,00

40.147.2205 Çapı 110 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 224,00

40.147.2206 Çapı 140 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 253,00

40.147.2207 Çapı 160 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 306,00

40.147.2208 Çapı 225 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 334,00

40.147.2209 Çapı 280 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 388,00

40.147.2210 Çapı 315 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 441,00

40.147.2211 Çapı 355 mm, 10 atü PVC servis Te (Priz kolye) ad 658,00

Polietilen İkaz Bantları

40.120.1451 Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen) m 0,70

40.120.1452 Polietilen ikaz bandı (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı) m 0,90

KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLAR

Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynler

40.148.1001  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 32.110,00

40.148.1002  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 35.939,00

40.148.1003  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 43.719,00

40.148.1004  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 53.970,00

40.148.1005  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 61.627,00

40.148.1006  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 33.345,00

40.148.1007  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 39.767,00

40.148.1008  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 48.783,00

40.148.1009  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 56.440,00

40.148.1010  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 64.220,00

40.148.1011  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 34.704,00

40.148.1012  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1013  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 53.970,00

40.148.1014  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 60.392,00

40.148.1015  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 68.049,00

40.148.1016  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1017  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 51.376,00

40.148.1018  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 56.563,00
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40.148.1019  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 64.220,00

40.148.1020  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 71.877,00

40.148.1021 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 46.189,00

40.148.1022 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 54.587,00

40.148.1023 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 62.244,00

40.148.1024 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 68.049,00

40.148.1025 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 78.299,00

40.148.1026 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 59.033,00

40.148.1027 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 71.877,00

40.148.1028 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 81.510,00

40.148.1029 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 91.884,00

40.148.1030 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli motor kumandalı kreyn ad 96.330,00

Tek Kirişli El Kumandalı Kreynler

40.148.1051  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 14.079,00

40.148.1052  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 15.438,00

40.148.1053  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 20.501,00

40.148.1054  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 23.095,00

40.148.1055  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1056  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 15.438,00

40.148.1057  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 19.266,00

40.148.1058  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 22.477,00

40.148.1059  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1060  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 30.875,00

40.148.1061  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 19.266,00

40.148.1062  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 23.095,00

40.148.1063  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1064  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 28.282,00

40.148.1065  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 32.110,00

40.148.1066  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 21.860,00

40.148.1067  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 26.306,00

40.148.1068  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 28.282,00

40.148.1069  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 32.110,00

40.148.1070  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 36.556,00

40.148.1071 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 25.071,00

40.148.1072 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 26.923,00

40.148.1073 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 30.134,00

40.148.1074 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 34.086,00

40.148.1075 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 36.556,00

40.148.1076 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 26.923,00

40.148.1077 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 28.282,00

40.148.1078 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 31.493,00

40.148.1079 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 35.939,00

40.148.1080 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn ad 38.532,00

Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynler

40.148.1101  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 35.939,00

40.148.1102  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1103  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 46.189,00

40.148.1104  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 59.157,00

40.148.1105  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 69.407,00

40.148.1106  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 38.532,00

40.148.1107  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 43.719,00

40.148.1108  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 56.563,00

40.148.1109  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 64.220,00

40.148.1110  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 74.471,00

40.148.1111  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1112  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 51.376,00

40.148.1113  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 61.627,00

40.148.1114  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 71.877,00

40.148.1115  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 82.251,00

40.148.1116  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 43.719,00

40.148.1117  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 56.563,00
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40.148.1118  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 69.407,00

40.148.1119  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 82.251,00

40.148.1120  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 92.378,00

40.148.1121 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 51.376,00

40.148.1122 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 62.985,00

40.148.1123 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 79.658,00

40.148.1124 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 92.502,00

40.148.1125 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 103.987,00

40.148.1126 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 59.157,00

40.148.1127 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 74.471,00

40.148.1128 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 86.080,00

40.148.1129 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 93.737,00

40.148.1130 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn ad 105.346,00

Çift Kirişli El Kumandalı Kreynler

40.148.1151  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 14.079,00

40.148.1152  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 19.266,00

40.148.1153  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 24.453,00

40.148.1154  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 29.517,00

40.148.1155  0,00 - 4,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 32.728,00

40.148.1156  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 15.438,00

40.148.1157  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 20.501,00

40.148.1158  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1159  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 31.493,00

40.148.1160  4,01 - 6,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 37.297,00

40.148.1161  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 20.501,00

40.148.1162  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1163  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 34.704,00

40.148.1164  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 38.532,00

40.148.1165  6,01 - 8,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 43.719,00

40.148.1166  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 25.688,00

40.148.1167  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 30.875,00

40.148.1168  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 34.704,00

40.148.1169  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 38.532,00

40.148.1170  8,01 - 10,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 43.719,00

40.148.1171 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 30.875,00

40.148.1172 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 32.110,00

40.148.1173 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 36.556,00

40.148.1174 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1175 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 50.141,00

40.148.1176 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 35.939,00

40.148.1177 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 41.126,00

40.148.1178 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 50.141,00

40.148.1179 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 57.181,00

40.148.1180 12,01 - 14,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn ad 64.220,00

Motor Kumandalı Monoray Vinçler

40.148.1201 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç ad 15.438,00

40.148.1202 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç ad 20.501,00

40.148.1203 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç ad 28.282,00

40.148.1204 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç ad 35.939,00

40.148.1205 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç ad 41.126,00

El Kumandalı Monoray Vinçler

40.148.1251 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç ad 7.040,00

40.148.1252 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç ad 9.633,00

40.148.1253 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç ad 14.079,00

40.148.1254 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç ad 18.031,00

40.148.1255 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç ad 21.860,00
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Motor Kumandalı Ceraskallar

40.148.1301 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal ad 10.251,00

40.148.1302 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal ad 12.844,00

40.148.1303 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal ad 15.438,00

40.148.1304 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal ad 18.031,00

40.148.1305 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal ad 32.110,00

El Kumandalı Ceraskallar

40.148.1351 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal ad 1.729,00

40.148.1352 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal ad 2.594,00

40.148.1353 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal ad 3.458,00

40.148.1354 10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal ad 5.311,00

40.148.1355 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal ad 5.558,00

Kafes Tel Gabion ve Şilteler

40.149.1101

Kafes tel gabion sepeti

(Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, 

gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm)

m³ 167,00

40.149.1102

Kafes tel gabion sepeti

(Sepet yüksekliği h>=50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 

100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 

mm)

m³ 239,00

40.149.1111

Kafes tel gabion şiltesi

(Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, 

gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm)

m³ 296,00

40.149.1112

Kafes tel gabion şiltesi

(Şilte yüksekliği h<50 cm, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 

mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm)

m³ 395,00
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ELEKTRİK  İŞLERİ

(Yüklenici Kârı Hariçtir)

Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri

Etüd ve Proje İşleri:

P = 1,25 x ( A + K x L )

P:  Proje yapımının toplam bedeli

40.150.1001 A:  Sabit masraflar 9.697,00

40.150.1002 K:  Projelendirme bedeli km 942,00

L:  Çelik boru hattının uzunluğu km

Trafo / Redresör Besleme Ünitesi

 (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu  dahil komple)

40.150.1011 Kuru tip  ( 60 V,  50 Ampere kadar ) ad 13.560,00

40.150.1012 Yağlı tip  ( 60 V,  50 Ampere kadar ) ad 17.229,00

40.150.1013

A-  Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi:

Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin elektriki büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit 

referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline 

getirilmesi.

(Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye 

alma bedeli dahil fiyatı)

ad 7.549,00

40.150.1014

B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi:

SCADA veya PC ile, Otomatik Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin, GSM/GPRS veya Telsiz Modem üzerinden 

uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması.

(Otomatik Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için, Otomatik Trafo/Redresör 

Besleme Ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı)

ad 5.554,00

40.150.1015 Katodik Koruma Trafosu    ( 220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA ) ad 1.305,00

40.150.1021 Silikon Anod    (100 Lb’lik) ad 1.083,00

Magnezyum Anod

40.150.1031   2,0 libre ad 344,00

40.150.1032   5,0 libre ad 499,00

40.150.1033   9,0 libre ad 731,00

40.150.1034 17,0 libre ad 1.014,00

40.150.1035 32,0 libre ad 1.546,00

Titanyum Anod

40.150.1041 20 x 3 x 750 mm ad 1.144,00

40.150.1042 20 x 3 x 1500 mm ad 1.786,00

40.150.1043 Ø1,6 x 50 cm          (Tüp Şeklinde Anot,  e= 0,9 mm) ad 1.207,00

40.150.1044 Ø1,6 x 100 cm        (Tüp Şeklinde Anot,  e= 0,9 mm) ad 2.088,00

40.150.1045 Ø2,5 x 50 cm          (Tüp Şeklinde Anot,  e= 1,1 mm) ad 1.748,00

40.150.1046 Ø2,5 x 100 cm        (Tüp Şeklinde Anot,  e= 1,1 mm) ad 3.163,00

40.150.1051 Anod Yatağı Dolgu Maddesi ton 2.924,00

40.150.1055 Derin Kuyu Anod Yatağı Yapılması m 523,00

İzole Flanş

40.150.1061 Ø500 mm’ye kadar (Ø= 500 dahil) ad 842,00

40.150.1062 Ø500’den yukarı ad 1.309,00

40.150.1065 Referans Elektrod ad 154,00

40.150.1071 Ölçü Kutusu ad 723,00

40.150.1075 Dijital Avometre ( İç direnci 10 MegaOhm/V DC'den büyük ) ad 498,00

40.150.1081 Kamçılı Diyot  ( 1000 V - 70 A ) ad 110,00

DC Bağlantı Kablosu    ( 1 x 10 mm²  NYY )

( TEDAŞ'ın 2021 yılı birim fiyatları uygulanır )

Her Türlü Ağ Tesisatı

( TEDAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı birim fiyatları uygulanır )

Kazı ve Doldurma İşleri

( Bankamız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı birim fiyatları uygulanır )
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Gaz Algılama Sistemi

(Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir))

40.150.1101
Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H2S) Dedektörü

(Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)
ad 8.050,00

40.150.1102
Sabit Metan Gazı (CH4) Dedektörü

(Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)
ad 6.586,00

40.150.1103
Sabit Oksijen (O2) Dedektörü

(Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışlı)
ad 8.050,00

40.150.1104

Kontrol Panosu

(Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere 

komple pano)

ad 7.804,00

40.150.1105

Portatif 4'lü Gaz Dedektörü

(Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş 

kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum / Nimh şarj 

edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), 

dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) Dahili veya Harici 

Pompalı)

ad 7.045,00

40.150.1106
Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti

(Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)
ad 6.338,00

40.150.1107

Yarım Yüz Kaçış Maskesi

(Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine 

sahip)

ad 684,00

Enstrümantasyon

(Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir))

Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri

40.150.1151 Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 13.454,00

40.150.1152 Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 14.813,00

40.150.1153 Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 17.932,00

40.150.1154 Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 25.140,00

40.150.1155 Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 33.061,00

40.150.1156 Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 39.629,00

40.150.1157 Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 41.818,00

40.150.1158 Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti tk 60.291,00

40.150.1159 Ultrasonik tip debi ölçüm seti tk 23.088,00

40.150.1160 Ultrasonik seviye ölçüm seti tk 8.177,00

40.150.1161 Orp analizör seti tk 7.317,00

40.150.1162 Oksijen ölçüm seti tk 26.484,00

40.150.1171 Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Boruya Saplama Tip) ad 28.564,00

40.150.1172 Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuza Daldırma Tip) ad 26.104,00

40.150.1173 PH Ölçüm Sensörü (Elektrod / Prob) ad 7.590,00

40.150.1174 Çözülmüş Oksijen (Orp) Ölçüm Sensörü (Elejtrod / Prob) ad 11.406,00

40.150.1175 İletkenlik Ölçüm Sensörü (Elejtrod / Prob) ad 11.075,00

40.150.1176 Bulanıklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi ad 17.182,00

40.150.1177 Klor Ölçüm ve Kontrol Sistemi ad 28.152,00

40.150.1178 Kapasitif Tip Seviye Ölçüm Sitemi ad 3.233,00

Endüstriyel Otomasyon

(Yüklenici Kârı Hariç, %10 Montaj Bedeli Dahildir))

Frekans Konvertörleri (Tek Faz)

40.150.1201 0,18 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 589,00

40.150.1202 0,37 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 620,00

40.150.1203 0,55 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 693,00

40.150.1204 0,75 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 713,00

40.150.1205 1,5 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 962,00

40.150.1206 2,2 kW Frekans konvertör (Tek faz) ad 1.171,00

Frekans Konvertörleri (Üç Faz)

40.150.1221 0,37 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.029,00

40.150.1222 0,55 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.043,00

40.150.1223 0,75 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.073,00

40.150.1224 1,1 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.306,00

40.150.1225 1,5 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.448,00

40.150.1226 2,2 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 2.785,00
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40.150.1227 3 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 3.026,00

40.150.1228 4 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 3.411,00

40.150.1229 5,5 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 3.720,00

40.150.1230 7,5 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 4.339,00

40.150.1231 11 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 5.447,00

40.150.1232 15 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 6.390,00

40.150.1233 18,5 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 7.698,00

40.150.1234 22 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 8.937,00

40.150.1235 30 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 11.445,00

40.150.1236 37 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 12.935,00

40.150.1237 45 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 16.193,00

40.150.1238 55 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 18.026,00

40.150.1239 75 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 21.575,00

40.150.1240 90 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 27.554,00

40.150.1241 110 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 29.882,00

40.150.1242 132 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 34.484,00

40.150.1243 160 kW Frekans konvertör (Üç faz) ad 42.465,00

Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter)

40.150.1301 1.1 kW Yumuşak yol verici ad 821,00

40.150.1302 2.2 kW Yumuşak yol verici ad 880,00

40.150.1303 4.0 kW Yumuşak yol verici ad 946,00

40.150.1304 5.5 kW Yumuşak yol verici ad 1.066,00

40.150.1305 7.5 kW Yumuşak yol verici ad 2.162,00

40.150.1306 9.0 kW Yumuşak yol verici ad 2.367,00

40.150.1307 11.0 kW Yumuşak yol verici ad 2.367,00

40.150.1308 15.0 kW Yumuşak yol verici ad 2.551,00

Otomasyon Sistem Ekipmanları

40.150.1351 Merkezi işlem birimi (CPU) ad 10.725,00

40.150.1352 24 V Güç kaynağı ad 3.323,00

40.150.1353 Haberleşme modülü (Ethernet) ad 6.253,00

40.150.1354 Dijital giriş modülü (32'lik - source) ad 2.563,00

40.150.1355 Dijital giriş modülü (16'lık - source) ad 1.507,00

40.150.1356 Dijital çıkış modülü (16'lık) ad 3.168,00

40.150.1357 Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle) ad 1.875,00

40.150.1358 Analog giriş modülü (4'lü) ad 2.678,00

40.150.1359 Analog giriş modülü (8'li) ad 4.908,00

40.150.1360 Analog çıkış modülü (2'li) ad 2.325,00

40.150.1361 Analog çıkış modülü (4'lü) ad 4.244,00

40.150.1362 Analog çıkış modülü (8'li) ad 6.074,00

40.150.1363 Operatör paneli (4") ad 3.370,00

40.150.1364 Operatör paneli (5,7") ad 5.270,00

40.150.1365 Operatör paneli (7") ad 6.241,00

40.150.1366 Operatör paneli (7,5") ad 7.260,00

40.150.1367 Operatör paneli (10,4") ad 11.315,00

40.150.1368 RF modem ad 13.075,00

40.150.1369 GSM modem ad 6.962,00

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) ad 3.551,00

40.150.1402 2 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) ad 5.828,00

40.150.1403 2 kVA Kesintisiz güç kaynağı (30 dakika) ad 8.681,00

40.150.1404 3 kVA Kesintisiz güç kaynağı (10 dakika) ad 6.724,00

40.150.1405 3 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) ad 9.113,00

40.150.1406 3 kVA Kesintisiz güç kaynağı (20 dakika) ad 11.463,00

40.150.1407 3 kVA Kesintisiz güç kaynağı (60 dakika) ad 20.301,00

40.150.1408 5 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) ad 20.470,00

40.150.1409 5 kVA Kesintisiz güç kaynağı (30 dakika) ad 26.080,00

40.150.1410 5 kVA Kesintisiz güç kaynağı (60 dakika) ad 36.720,00
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ELEKTRİK İŞLERİNE AİT NOTLAR

Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Seti:

Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve

şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde

programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini

taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir.

Cihazın çıkış sinyali 4-20 mA aralığında olacaktır. 

Ultrasonik Tip Debi Ölçüm Seti:

Ultrasonik ölçüm yapan cihaz, 30 - 400 cm yükseklikten, en fazla %2 'lik hata payı ile ölçüm yapabilecek, LCD

ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek ve en az 6 aylık süre için

geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin

edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4-20 mA aralığında olacak ve bu ölçüm değerleri PLC-SCADA sistemine

aktarılarak takip ve kontrolü yapılabilecektir.

Ultrasonik Seviye Ölçüm Seti:

Ekipman, seviyesi ölçülen sıvının yüzeyinden sensöre geri yansıyan ultrasonik sinyalleri hissedecektir. Sensör

otomatik sıcaklık dengeleme mekanizması ile birlikte temin edilecek ve belirtilen iklim şartları altında işletmesi için

onaylanmış dizayna uygun olacaktır.Sensör açık veya kapalı bir tankın içine monte edilmeye uygun olacak ve

tamamen kapalı ve üzerine gelebilecek su etkilerine karşı korumalı olacaktır. Mahallinde ya da panosunda dijital

göstergesi olacaktır. Su seviye bilgileri mahallinde izlenebilecektir. Koruma sınıfı sensör için IP68, transmitter için

en az IP65 olacaktır. Ölçüm hassasiyeti en az +- 6 mm ve ölçüm aralığının %0,25´i olmalıdır. Çalışma sıcaklığı -

20 +60°C olacaktır. Ayrıca cihaza bilgisayar yardımıyla bağlanılabilmeli bu sayede devreye alma, envolope

eğrilerini izleme ve parametre değişikliklerini yapmak mümkün olmalıdır. 4-20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin

PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu olacaktır.

Oksijen Ölçüm Seti:

Havalandırma havuzlarındaki atıksuda çözünmüş oksijen miktarını ölçecek oksijen ölçüm cihazlarının temini ve

montajıdır. Oksijen ölçüm cihazları, duyar elemanlarının daldırıldığı su içindeki oksijen miktarını 0-8 mg O2/litre

aralığında %1 hassasiyetle ölçecektir. Transmitter kısmının koruma sınıfı IP65 olacak ve üzerindeki dijital

göstergeden çözünmüş oksijen miktarı okunabilecektir. Cihazlar programlanabilir tip olacak ve ayarlanabilen iki

oksijen düzeyinde ilgili kontaklarını değiştirebilecektir. Oksijen ölçerin ölçüm çıkış sinyali 4 - 20 mA aralığında

olacak, bu sinyaller SCADA sistemine aktarılacak, oksijen ölçüm seti açık hava şartlarına dayanıklı muhafaza

içinde bulunacaktır.
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İMALAT İŞLERİ

HARÇ ve HAZIR BETON İŞLERİ

43.500.1001 Renkli doğal taş pirinç ile renkli mozayik harcı hazırlanması m³ 357,95

43.500.1002 Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması m³ 451,60

43.500.1003 500 dozlu harç hazırlanması 
(Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak) m³ 280,24

43.500.1004 500 dozlu ince harç hazırlanması 
(Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak) m³ 285,50

43.500.1101
Sülfata dayanıklı hazır beton (C8/10) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 263,56

43.500.1102
Sülfata dayanıklı hazır beton (C12/15) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 281,44

43.500.1103
Sülfata dayanıklı hazır beton (C16/20) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 291,06

43.500.1104
Sülfata dayanıklı hazır beton (C 20/25) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 297,94

43.500.1105
Sülfata dayanıklı hazır beton (C25/30) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 307,56

43.500.1106
Sülfata dayanıklı hazır beton (C30/37) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 318,56

43.500.1107
Sülfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi

(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)
m³ 339,19

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ BAŞLARININ

BAĞLANMA İŞLERİ

Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

Dişli Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru Bedeli Hariç)

43.501.1001 Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 3,41

43.501.1002 Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 3,90

43.501.1003 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 4,39

43.501.1004 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 4,88

43.501.1005 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 5,36

43.501.1006 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 5,84

43.501.1007 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması
(Boru bedeli hariç) ad 6,34

Flanşlı Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği 

(Boru Bedeli Hariç, Sigur veya Viktolik Tipi Kaucuk Conta ile)

43.501.1051 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 7,40

43.501.1052 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 7,95

43.501.1053 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 8,14

43.501.1054 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 8,83

43.501.1055 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması 
(Boru bedeli hariç) ad 17,39

43.501.1056 Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması  (Boru bedeli hariç) ad 19,19

43.501.1057 Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 20,09

43.501.1058 Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 20,99

43.501.1059 Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 22,78

43.501.1060 Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 24,58

43.501.1061 Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 26,38

43.501.1062 Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 28,16

Çelik Boru Başlarının Kaynakla Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç)

43.501.1103 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 15,34

43.501.1104 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 18,21

43.501.1105 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 20,14

43.501.1106 Çapı 80 mm (3" - 88.9 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 22,08

43.501.1108 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 22,51
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43.501.1109 Çapı 100 mm (4" - 114.3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 26,36

43.501.1110 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 28,29

43.501.1113 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 28,73

43.501.1114 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 32,56

43.501.1115 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 36,41

43.501.1116 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 40,26

43.501.1117 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 44,13

43.501.1119 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 32,56

43.501.1120 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 36,41

43.501.1121 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 40,26

43.501.1122 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 46,49

43.501.1123 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 52,70

43.501.1124 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 60,84

43.501.1126 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 78,61

43.501.1127 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 84,83

43.501.1128 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 94,90

43.501.1129 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 104,95

43.501.1130 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 135,18

43.501.1131 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 165,36

43.501.1133
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 92,54

43.501.1134
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 101,10

43.501.1135
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 113,10

43.501.1136
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 125,54

43.501.1137
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 163,44

43.501.1138
Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 201,76

43.501.1140
Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 115,04

43.501.1141
Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 131,31

43.501.1142
Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 145,66

43.501.1143
Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 191,71

43.501.1144
Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 235,84

43.501.1147
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 131,31

43.501.1148
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 147,16

43.501.1149
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 165,80

43.501.1150
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 217,61

43.501.1151
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 271,80

43.501.1152
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 324,50
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43.501.1153
Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 345,75

43.501.1155
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 145,23

43.501.1156
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 165,36

43.501.1157
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 185,93

43.501.1158
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 245,89

43.501.1159
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 306,28

43.501.1160
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 366,69

43.501.1161
Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 385,50

43.501.1162
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 164,93

43.501.1163
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 185,49

43.501.1164
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 225,31

43.501.1165
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 266,01

43.501.1166
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 326,86

43.501.1167
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 406,08

43.501.1168
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 406,95

43.501.1169
Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 506,29

43.501.1170
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 185,05

43.501.1171
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 205,63

43.501.1172
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 226,19

43.501.1173
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 306,28

43.501.1174
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 367,13

43.501.1175
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 446,34

43.501.1176
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 447,21

43.501.1177
Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 566,26

43.501.1178
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 251,89

43.501.1179
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 292,15

43.501.1180
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 372,69

43.501.1181
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 453,21

43.501.1182
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 534,19

43.501.1183
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 552,13

43.501.1184
Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 652,79

43.501.1186
Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 432,64

43.501.1187
Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 514,04

43.501.1188
Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 595,45

43.501.1189
Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 632,65

43.501.1190
Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 773,59
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43.501.1193
Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 594,14

43.501.1194
Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 676,41

43.501.1195
Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 713,18

43.501.1196
Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 873,80

43.501.1198
Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 674,66

43.501.1199
Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 794,59

43.501.1200
Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 795,90

43.501.1201
Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 994,16

43.501.1203
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 735,51

43.501.1204
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 876,86

43.501.1205
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 895,25

43.501.1206
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.017,36

43.501.1207
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.259,39

43.501.1208
Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.441,89

43.501.1209
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 812,43

43.501.1210
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 963,84

43.501.1211
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 982,23

43.501.1212
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.124,45

43.501.1213
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.386,63

43.501.1214
Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.589,70

43.501.1215
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 882,43

43.501.1216
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.044,36

43.501.1217
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.061,00

43.501.1218
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.224,69

43.501.1219
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.507,85

43.501.1220
Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.730,18

43.501.1222
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 953,35

43.501.1223
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.125,33

43.501.1224
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.141,98

43.501.1225
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.306,09

43.501.1226
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.629,09

43.501.1227
Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.871,11

43.501.1229
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.013,75

43.501.1230
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.205,86

43.501.1231
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.222,06

43.501.1232
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.503,04
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43.501.1233
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.750,33

43.501.1234
Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.012,04

43.501.1237
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.084,63

43.501.1238
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.306,96

43.501.1239
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.323,15

43.501.1240
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.603,70

43.501.1241
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.871,55

43.501.1242
Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.152,98

43.501.1245
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.151,03

43.501.1246
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.393,05

43.501.1247
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.418,43

43.501.1248
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.710,35

43.501.1249
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.998,78

43.501.1250
Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.299,88

43.501.1254
Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.581,24

43.501.1255
Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.930,93

43.501.1256
Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.260,93

43.501.1257
Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.582,18

43.501.1263
Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.763,75

43.501.1264
Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.132,25

43.501.1265
Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.503,39

43.501.1266
Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.864,90

43.501.1273
Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 1.950,93

43.501.1274
Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.348,33

43.501.1275
Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.759,73

43.501.1276
Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.165,88

43.501.1284
Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.153,99

43.501.1285
Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.560,18

43.501.1286
Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.983,83

43.501.1287
Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.441,70

43.501.1308
Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.281,68

43.501.1309
Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.778,00

43.501.1310
Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.194,65

43.501.1311
Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.701,01

43.501.1321
Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.462,88

43.501.1322
Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.979,76
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43.501.1323
Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.494,88

43.501.1324
Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 4.003,89

43.501.1335
Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 2.635,33

43.501.1336
Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.181,96

43.501.1337
Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 3.700,58

43.501.1338
Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli 

hariç)
ad 4.307,18

PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

PVC Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç)

43.502.1001 Çapı 40 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 1,71

43.502.1002 Çapı 50 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 1,71

43.502.1003 Çapı 75 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 1,95

43.502.1004 Çapı 80 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 2,56

43.502.1005 Çapı 100 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 3,80

43.502.1006 Çapı 110 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 4,29

43.502.1007 Çapı 125 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 5,33

43.502.1008 Çapı 150 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 6,08

43.502.1009 Çapı 200 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 10,28

43.502.1010 Çapı 225 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 12,14

43.502.1011 Çapı 250 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 14,61

43.502.1012 Çapı 300 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 17,09

43.502.1013 Çapı 350 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 19,43

43.502.1014 Çapı 400 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 21,91

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  6 - 8 Atü)

43.503.1001
Dış çapı 32 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 53,26

43.503.1002
Dış çapı 40 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 58,60

43.503.1003
Dış çapı 50 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 63,90

43.503.1004
Dış çapı 63 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 66,59

43.503.1005
Dış çapı 75 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 69,24

43.503.1006
Dış çapı 90 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 74,56

43.503.1007
Dış çapı 110 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 78,86

43.503.1008
Dış çapı 125 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 85,21

43.503.1009
Dış çapı 140 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 87,89

43.503.1010
Dış çapı 160 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 93,21

43.503.1011
Dış çapı 180 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 101,19

43.503.1012
Dış çapı 200 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 106,53

43.503.1013
Dış çapı 225 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 111,85

43.503.1014
Dış çapı 250 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 125,18

43.503.1015
Dış çapı 280 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 141,15

43.503.1016
Dış çapı 315 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 151,81
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43.503.1017
Dış çapı 355 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 201,51

43.503.1018
Dış çapı 400 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 214,91

43.503.1019
Dış çapı 450 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 231,65

43.503.1020
Dış çapı 500 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 248,40

43.503.1021
Dış çapı 560 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 253,49

43.503.1022
Dış çapı 630 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 275,48

43.503.1023
Dış çapı 710 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 475,58

43.503.1024
Dış çapı 800 mm,  6 - 8 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 538,80

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  10 Atü)

43.503.1051
Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 56,95

43.503.1052
Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 80,71

43.503.1053
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 89,33

43.503.1054
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 95,89

43.503.1055
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 100,40

43.503.1056
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı 

elemanı bedeli hariç)
ad 106,95

43.503.1057
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 113,10

43.503.1058
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 119,66

43.503.1059
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 126,21

43.503.1060
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 134,85

43.503.1061
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 143,44

43.503.1062
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 152,04

43.503.1063
Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 163,54

43.503.1064
Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 177,86

43.503.1065
Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 192,23

43.503.1066
Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 209,41

43.503.1067
Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 251,01

43.503.1068
Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 253,49

43.503.1069
Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 275,48

43.503.1070
Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 303,78

43.503.1071
Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 338,35

43.503.1072
Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 344,76

43.503.1073
Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 538,80

43.503.1074
Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 588,49
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PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  12,5 - 16 Atü)

43.503.1101
Dış çapı 32 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 88,09

43.503.1102
Dış çapı 40 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 93,21

43.503.1103
Dış çapı 50 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 101,19

43.503.1104
Dış çapı 63 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 106,53

43.503.1105
Dış çapı 75 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 120,49

43.503.1106
Dış çapı 90 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 126,21

43.503.1107
Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 134,85

43.503.1108
Dış çapı 125 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 143,44

43.503.1109
Dış çapı 140 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 152,04

43.503.1110
Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 163,54

43.503.1111
Dış çapı 180 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 177,86

43.503.1112
Dış çapı 200 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 192,23

43.503.1113
Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 224,36

43.503.1114
Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 253,48

43.503.1115
Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 279,30

43.503.1116
Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 310,85

43.503.1117
Dış çapı 355 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 303,78

43.503.1118
Dış çapı 400 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 338,35

43.503.1119
Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 382,36

43.503.1120
Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 442,10

43.503.1121
Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 532,96

43.503.1122
Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 630,61

43.503.1123
Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 657,96

43.503.1124
Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 665,46

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  20 - 25 Atü)

43.503.1151
Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 107,35

43.503.1152
Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 109,60

43.503.1153
Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 111,85

43.503.1154
Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 117,16

43.503.1155
Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 125,18

43.503.1156
Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 133,16

43.503.1157
Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 152,04

43.503.1158
Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 163,54

43.503.1159
Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 177,86
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43.503.1160
Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 192,23

43.503.1161
Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 209,41

43.503.1162
Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 253,48

43.503.1163
Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 279,30

43.503.1164
Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 310,85

43.503.1165
Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 351,00

43.503.1166
Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 405,51

43.503.1167
Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 440,29

43.503.1168
Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 448,10

43.503.1169
Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 532,96

43.503.1170
Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi  (Boru ve 

bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 658,71

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Eleman Bedeli Hariç,  10 Atü)

43.503.1301
Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 42,99

43.503.1302
Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 50,51

43.503.1303
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 63,15

43.503.1304
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 68,21

43.503.1305
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 75,78

43.503.1306
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 80,83

43.503.1307
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 83,35

43.503.1308
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 88,41

43.503.1309
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 90,93

43.503.1310
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 95,96

43.503.1311
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 101,03

43.503.1312
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 106,09

43.503.1313
Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 111,13

43.503.1314
Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 118,73

43.503.1315
Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 150,28

43.503.1316
Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 157,85

43.503.1317
Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 129,71

43.503.1318
Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 136,06

43.503.1319
Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 144,53

43.503.1320
Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 155,09

43.503.1321
Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 165,66

43.503.1322
Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 184,35

43.503.1323
Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 199,14

43.503.1324
Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru 

ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 218,18
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PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  12,5 - 16 Atü)

43.503.1351
Dış çapı 32 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 78,31

43.503.1352
Dış çapı 40 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 80,83

43.503.1353
Dış çapı 50 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 83,35

43.503.1354
Dış çapı 63 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 85,86

43.503.1355
Dış çapı 75 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 88,41

43.503.1356
Dış çapı 90 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 90,93

43.503.1357
Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 95,96

43.503.1358
Dış çapı 125 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 101,03

43.503.1359
Dış çapı 140 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 106,09

43.503.1360
Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 111,13

43.503.1361
Dış çapı 180 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 118,73

43.503.1362
Dış çapı 200 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 125,45

43.503.1363
Dış çapı 225 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 133,86

43.503.1364
Dış çapı 250 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 143,99

43.503.1365
Dış çapı 280 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 156,60

43.503.1366
Dış çapı 315 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 169,24

43.503.1367
Dış çapı 355 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 178,35

43.503.1368
Dış çapı 400 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 193,14

43.503.1369
Dış çapı 450 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 212,18

43.503.1370
Dış çapı 500 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 235,43

43.503.1371
Dış çapı 560 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 241,43

43.503.1372
Dış çapı 630 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 271,03

43.503.1373
Dış çapı 710 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 317,85

43.503.1374
Dış çapı 800 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 381,31

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç,  20 - 25 Atü)

43.503.1401
Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 77,43

43.503.1402
Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 82,05

43.503.1403
Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 86,69

43.503.1404
Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 91,34

43.503.1405
Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 95,96

43.503.1406
Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 101,03

43.503.1407
Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 106,09

43.503.1408
Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 109,49

43.503.1409
Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 114,61
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43.503.1410
Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 126,29

43.503.1411
Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 133,86

43.503.1412
Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 143,99

43.503.1413
Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 156,60

43.503.1414
Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 169,24

43.503.1415
Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 165,66

43.503.1416
Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 178,35

43.503.1417
Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 193,14

43.503.1418
Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 212,18

43.503.1419
Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 235,43

43.503.1420
Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 241,43

PE100 Boru ve Bağlantı Eleman Başlarının Flanş Adaptörü ile Bağlanması İşçiliği 

(PE100 Boru, Flanş Adaptörü ve Çelik Flanş Bedelleri Hariç, Conta, Bulon ve Somun Bedeli Dahil, 

Kaucuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)

43.503.1501
Dış çapı 63 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 50,39

43.503.1502
Dış çapı 75 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 50,39

43.503.1503
Dış çapı 90 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 50,68

43.503.1504
Dış çapı 110 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 58,09

43.503.1505
Dış çapı 125 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 59,06

43.503.1506
Dış çapı 140 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 60,04

43.503.1507
Dış çapı 160 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 70,48

43.503.1508
Dış çapı 180 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 71,45

43.503.1509
Dış çapı 200 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 77,89

43.503.1510
Dış çapı 225 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 85,03

43.503.1511
Dış çapı 250 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 97,75

43.503.1512
Dış çapı 280 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 116,78

43.503.1513
Dış çapı 315 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 117,95

43.503.1514
Dış çapı 350 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 164,31

43.503.1515
Dış çapı 400 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 201,65

43.503.1516
Dış çapı 450 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 238,63

43.503.1517
Dış çapı 500 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 262,53

43.503.1518
Dış çapı 560 mm,  PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması 

(PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç)
ad 271,83

HDPE  Boru Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması

43.504.1001 Çapı 500 - 1000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması ad 185,33

43.504.1002 Çapı 1200 - 2000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması ad 395,08

43.504.1003 Çapı 2200 - 3000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması ad 619,80
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Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

Muflu Duktil Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç)

43.505.1001 Çapı 80 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 3,85

43.505.1002 Çapı 100 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 5,70

43.505.1003 Çapı 125 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 7,98

43.505.1004 Çapı 150 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 9,13

43.505.1005 Çapı 200 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 15,06

43.505.1006 Çapı 250 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 15,81

43.505.1007 Çapı 300 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 16,15

43.505.1008 Çapı 350 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 16,50

43.505.1009 Çapı 400 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 16,85

43.505.1010 Çapı 450 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 17,20

43.505.1011 Çapı 500 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 23,53

43.505.1012 Çapı 600 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 24,23

43.505.1013 Çapı 700 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 24,91

43.505.1014 Çapı 800 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 25,61

43.505.1015 Çapı 900 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 26,30

43.505.1016 Çapı 1000 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 30,00

43.505.1017 Çapı 1100 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 30,69

43.505.1018 Çapı 1200 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 31,39

43.505.1019 Çapı 1400 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 32,76

43.505.1020 Çapı 1500 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 33,45

43.505.1021 Çapı 1600 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 34,15

43.505.1022 Çapı 1800 mm, muflu duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç) ad 35,54

CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

CTP Boru Başlarının Bağlanması  (Boru Bedeli Hariç)

43.506.1001
Çapı 300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 5,54

43.506.1002
Çapı 350 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 20,88

43.506.1003
Çapı 400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 21,23

43.506.1004
Çapı 450 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 21,58

43.506.1005
Çapı 500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 21,91

43.506.1006
Çapı 600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 22,61

43.506.1007
Çapı 700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 23,30

43.506.1008
Çapı 800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 24,00

43.506.1009
Çapı 900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 24,69

43.506.1010
Çapı 1000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 28,39

43.506.1011
Çapı 1200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 29,06

43.506.1012
Çapı 1300 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 29,76

43.506.1013
Çapı 1400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 33,45

43.506.1014
Çapı 1500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 34,15

43.506.1015
Çapı 1600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 34,84

43.506.1016
Çapı 1700 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 35,54

43.506.1017
Çapı 1800 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 36,23

43.506.1018
Çapı 1900 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 36,93

43.506.1019
Çapı 2000 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 40,61
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43.506.1020
Çapı 2200 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 41,31

43.506.1021
Çapı 2400 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 41,99

43.506.1022
Çapı 2500 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 42,69

43.506.1023
Çapı 2600 mm, CTP boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması 

(Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)
ad 43,38

Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması

Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Bağlanması İşçiliği 

(Boru ve Bağlantı Elemanı Bedelleri Hariç, Bulon, Somun ve Conta Bedeli Dahil, Kaucuk, Klingerit veya 

Fiber Conta ile)

43.507.1001
Çapı 40 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 45,64

43.507.1002
Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 51,60

43.507.1003
Çapı 60 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 54,58

43.507.1004
Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 59,93

43.507.1005
Çapı 75 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 62,68

43.507.1006
Çapı 80 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 65,73

43.507.1007
Çapı 90 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 68,05

43.507.1008
Çapı 100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 74,26

43.507.1009
Çapı 125 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 76,41

43.507.1010
Çapı 150 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 88,44

43.507.1011
Çapı 200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 119,48

43.507.1012
Çapı 225 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 135,91

43.507.1013
Çapı 250 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 158,76

43.507.1014
Çapı 300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 221,21

43.507.1015
Çapı 350 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 267,54

43.507.1016
Çapı 400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 310,31

43.507.1017
Çapı 450 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 337,91

43.507.1018
Çapı 500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 349,95

43.507.1019
Çapı 550 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 394,36

43.507.1020
Çapı 600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 423,88

43.507.1021
Çapı 700 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 453,41

43.507.1022
Çapı 800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 589,46

43.507.1023
Çapı 900 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 658,43

43.507.1024
Çapı 1000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 697,55

43.507.1025
Çapı 1100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 784,84

43.507.1026
Çapı 1200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 933,45

43.507.1027
Çapı 1300 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 1.204,66

43.507.1028
Çapı 1400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 1.290,71
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43.507.1029
Çapı 1500 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 1.674,71

43.507.1030
Çapı 1600 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç) 
ad 1.775,66

43.507.1031
Çapı 1800 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 1.993,75

43.507.1032
Çapı 2000 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 2.220,84

43.507.1033
Çapı 2200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 2.410,75

43.507.1034
Çapı 2400 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması  (Boru ve bağlantı elemanı 

bedelleri hariç)
ad 2.604,80

Çelik Flanşların Kaynakla Bağlanması ve Takılması İşleri

Çelik Boru Başları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşların Kaynakla Eklenmesi 

(Flanş Bedeli Dahil,  10 Atü)

- Kaynak bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariçtir.

- Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir.

- Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası,

  Ø600 mm'den  büyük çaplarda boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.

- İç çap; Anma çapını ifade etmektedir.

43.507.1052 Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 73,40

43.507.1053 Çapı 80 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 100,39

43.507.1054 Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 117,08

43.507.1055 Çapı 125 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 148,43

43.507.1056 Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 198,94

43.507.1057 Çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 301,55

43.507.1058 Çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 525,09

43.507.1059 Çapı 300 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 812,46

43.507.1060 Çapı 350 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 1.026,19

43.507.1061 Çapı 400 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 1.277,54

43.507.1062 Çapı 450 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 1.450,79

43.507.1063 Çapı 500 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 1.741,76

43.507.1064 Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 2.505,06

43.507.1065 Çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 3.344,13

43.507.1066 Çapı 800 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 4.017,46

43.507.1067 Çapı 900 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 4.523,43

43.507.1068 Çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi ad 5.211,01

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  4 - 6 Atü)

- Baş bağlama bedeli hariç.

- İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

43.507.1103
Çapı 50 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 31,13

43.507.1104
Çapı 63 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 40,75

43.507.1105
Çapı 75 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 51,63

43.507.1106
Çapı 90 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 58,75

43.507.1107
Çapı 110 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 64,50

43.507.1108
Çapı 125 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 83,13

43.507.1109
Çapı 140 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 112,50

43.507.1110
Çapı 160 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 117,63

43.507.1111
Çapı 180 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 148,50

43.507.1112
Çapı 200 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 154,75
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43.507.1113
Çapı 225 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 291,25

43.507.1114
Çapı 250 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 293,75

43.507.1115
Çapı 280 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 398,75

43.507.1116
Çapı 315 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 461,25

43.507.1117
Çapı 355 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 556,25

43.507.1118
Çapı 400 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 673,75

43.507.1119
Çapı 450 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 832,50

43.507.1120
Çapı 500 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 957,50

43.507.1121
Çapı 560 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.243,75

43.507.1122
Çapı 630 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.453,75

43.507.1123
Çapı 710 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.763,75

43.507.1124
Çapı 800 mm,  4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.325,00

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.507.1153
Çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 40,50

43.507.1154
Çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 53,00

43.507.1155
Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 67,00

43.507.1156
Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 76,38

43.507.1157
Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 83,88

43.507.1158
Çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 108,13

43.507.1159
Çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 146,25

43.507.1160
Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 153,00

43.507.1161
Çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 169,88

43.507.1162
Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 201,63

43.507.1163
Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 362,50

43.507.1164
Çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 381,25

43.507.1165
Çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 497,50

43.507.1166
Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 552,50

43.507.1167
Çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 665,00

43.507.1168
Çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 805,00

43.507.1169
Çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 996,25

43.507.1170
Çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.146,25

43.507.1171
Çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.487,50

43.507.1172
Çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.662,50

43.507.1173
Çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.018,75

43.507.1174
Çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.658,75
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PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  12,5 - 16 Atü)

43.507.1203
Çapı 50 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 48,63

43.507.1204
Çapı 63 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 63,63

43.507.1205
Çapı 75 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 80,38

43.507.1206
Çapı 90 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 91,63

43.507.1207
Çapı 110 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 100,63

43.507.1208
Çapı 125 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 129,75

43.507.1209
Çapı 140 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 175,50

43.507.1210
Çapı 160 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 183,63

43.507.1211
Çapı 180 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 231,63

43.507.1212
Çapı 200 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 241,50

43.507.1213
Çapı 225 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 455,00

43.507.1214
Çapı 250 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 457,50

43.507.1215
Çapı 280 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 622,50

43.507.1216
Çapı 315 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 720,00

43.507.1217
Çapı 355 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 868,75

43.507.1218
Çapı 400 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.050,00

43.507.1219
Çapı 450 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.298,75

43.507.1220
Çapı 500 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.493,75

43.507.1221
Çapı 560 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.941,25

43.507.1222
Çapı 630 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.266,25

43.507.1223
Çapı 710 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.752,50

43.507.1224
Çapı 800 mm,  12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.627,50

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  4 - 6 Atü)

- Flanşlı baş bağlama bedeli hariç

- Bu fiyat su altında döşenen PE100 boruların flanş adaptörlerinın çelik flanş parçaları için uygulanır.     

- İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

43.507.1253
Çapı 50 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 44,88

43.507.1254
Çapı 63 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 58,75

43.507.1255
Çapı 75 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 74,25

43.507.1256
Çapı 90 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 84,63

43.507.1257
Çapı 110 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 93,00

43.507.1258
Çapı 125 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,75

43.507.1259
Çapı 140 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 162,00

43.507.1260
Çapı 160 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 169,50
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43.507.1261
Çapı 180 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 213,75

43.507.1262
Çapı 200 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 223,50

43.507.1263
Çapı 225 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 418,75

43.507.1264
Çapı 250 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 422,50

43.507.1265
Çapı 280 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 575,00

43.507.1266
Çapı 315 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 665,00

43.507.1267
Çapı 355 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 801,25

43.507.1268
Çapı 400 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 970,00

43.507.1269
Çapı 450 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.200,00

43.507.1270
Çapı 500 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.380,00

43.507.1271
Çapı 560 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.791,25

43.507.1272
Çapı 630 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.092,50

43.507.1273
Çapı 710 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.541,25

43.507.1274
Çapı 800 mm,  4 - 6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.347,50

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.507.1303
Çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 58,38

43.507.1304
Çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 76,50

43.507.1305
Çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 96,63

43.507.1306
Çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 110,00

43.507.1307
Çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 120,88

43.507.1308
Çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 155,50

43.507.1309
Çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 210,63

43.507.1310
Çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 220,38

43.507.1311
Çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 278,00

43.507.1312
Çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 291,00

43.507.1313
Çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 545,00

43.507.1314
Çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 550,00

43.507.1315
Çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 747,50

43.507.1316
Çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 863,75

43.507.1317
Çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.041,25

43.507.1318
Çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.261,25

43.507.1319
Çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.560,00

43.507.1320
Çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.793,75

43.507.1321
Çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.327,50

43.507.1322
Çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.721,25
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43.507.1323
Çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.302,50

43.507.1324
Çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.352,50

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması  

(Flanş Bedeli Dahil,  4 - 6 Atü)

- Flanşlı baş bağlama bedeli hariç

- Bu fiyat su altında döşenen PE100 boruların flanş adaptörlerinın çelik flanş parçaları için uygulanır.     

- İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.

43.507.1353
Çapı 50 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 49,38

43.507.1354
Çapı 63 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 64,63

43.507.1355
Çapı 75 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 81,75

43.507.1356
Çapı 90 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 93,00

43.507.1357
Çapı 110 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 102,25

43.507.1358
Çapı 125 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 131,75

43.507.1359
Çapı 140 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 178,25

43.507.1360
Çapı 160 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 186,50

43.507.1361
Çapı 180 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 235,25

43.507.1362
Çapı 200 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 246,00

43.507.1363
Çapı 225 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 460,00

43.507.1364
Çapı 250 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 465,00

43.507.1365
Çapı 280 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 631,25

43.507.1366
Çapı 315 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 730,00

43.507.1367
Çapı 355 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 880,00

43.507.1368
Çapı 400 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.067,50

43.507.1369
Çapı 450 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.320,00

43.507.1370
Çapı 500 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.517,50

43.507.1371
Çapı 560 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.970,00

43.507.1372
Çapı 630 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.302,50

43.507.1373
Çapı 710 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.795,00

43.507.1374
Çapı 800 mm,  4 - 6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.682,50

PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması 

(Flanş Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.507.1403
Çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 64,25

43.507.1404
Çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 84,13

43.507.1405
Çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 106,25

43.507.1406
Çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 120,88

43.507.1407
Çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 133,00
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43.507.1408
Çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 171,13

43.507.1409
Çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 231,63

43.507.1410
Çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 242,38

43.507.1411
Çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 305,75

43.507.1412
Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 319,50

43.507.1413
Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 598,75

43.507.1414
Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 606,25

43.507.1415
Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 822,50

43.507.1416
Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 951,25

43.507.1417
Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.145,00

43.507.1418
Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.387,50

43.507.1419
Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.716,25

43.507.1420
Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.973,75

43.507.1421
Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.560,00

43.507.1422
Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.992,50

43.507.1423
Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması  

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.632,50

43.507.1424
Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması 

(Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.787,50

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ İŞLERİ

Muflu, Vidalı, Biritli Her Cins Boruların Sökülmesi ve 

Hendek Dışına Çıkarılması

43.510.1001 Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 5,14

43.510.1002 Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 7,40

43.510.1003 Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 8,23

43.510.1004 Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 10,69

43.510.1005 Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 12,34

43.510.1006 Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 14,19

43.510.1007 Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 16,25

43.510.1008 Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 18,30

43.510.1009 Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 19,54

43.510.1010 Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 20,36

43.510.1011 Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 24,06

43.510.1012 Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 26,53

43.510.1013 Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 30,85

43.510.1014 Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 35,99

43.510.1015 Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 45,24

43.510.1016 Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 47,30

Flanşlı Boru Başlarının Sökülmesi

43.510.1051 Çapı 40 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 20,40

43.510.1052 Çapı 50 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 23,30

43.510.1053 Çapı 60 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 24,89

43.510.1054 Çapı 70 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 27,51

43.510.1055 Çapı 75 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 28,83

43.510.1056 Çapı 80 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 30,13

43.510.1057 Çapı 90 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 31,24

43.510.1058 Çapı 100 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 32,34

43.510.1059 Çapı 125 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 33,04

43.510.1060 Çapı 150 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 35,93
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43.510.1061 Çapı 200 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 59,90

43.510.1062 Çapı 250 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 74,96

43.510.1063 Çapı 300 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 104,80

43.510.1064 Çapı 350 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 122,76

43.510.1065 Çapı 400 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 134,65

43.510.1066 Çapı 450 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 141,75

43.510.1067 Çapı 500 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 147,24

43.510.1068 Çapı 550 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 152,53

43.510.1069 Çapı 600 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 167,03

43.510.1070 Çapı 700 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 179,19

43.510.1071 Çapı 800 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 191,38

43.510.1072 Çapı 900 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 207,03

43.510.1073 Çapı 1000 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 221,05

43.510.1074 Çapı 1100 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 241,89

43.510.1075 Çapı 1200 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 260,56

43.510.1076 Çapı 1300 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 282,83

43.510.1077 Çapı 1400 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 305,00

43.510.1078 Çapı 1500 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 323,93

43.510.1079 Çapı 1600 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi ad 342,78

Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Dişli Çelik Borular)

43.510.1101 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi ad 5,50

43.510.1102 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi ad 5,50

43.510.1103 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi ad 6,09

43.510.1104 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi ad 6,09

43.510.1105 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi ad 6,73

Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Flanşlı Çelik Borular)

43.510.1151 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 14,94

43.510.1152 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 17,96

43.510.1153 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 19,35

43.510.1154 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 20,05

43.510.1155 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 21,55

43.510.1156 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 26,95

43.510.1157 Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 35,93

43.510.1158 Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 53,89

43.510.1159 Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 64,66

43.510.1160 Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 71,85

43.510.1161 Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 76,06

43.510.1162 Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 80,84

43.510.1163 Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 91,23

43.510.1164 Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 98,53

43.510.1165 Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 105,84

43.510.1166 Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 115,19

43.510.1167 Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi ad 120,44

Asbestli Çimento Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması 

43.510.1201 Çapı 40 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,58

43.510.1202 Çapı 50 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,58

43.510.1203 Çapı 60 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,58

43.510.1204 Çapı 70 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,58

43.510.1205 Çapı 80 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,58

43.510.1206 Çapı 90 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 3,09

43.510.1207 Çapı 100 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 3,60

43.510.1208 Çapı 125 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 4,63

43.510.1209 Çapı 150 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 5,65

43.510.1210 Çapı 175 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 6,99

43.510.1211 Çapı 200 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 8,23

43.510.1212 Çapı 225 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 9,05

43.510.1213 Çapı 250 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 9,76

43.510.1214 Çapı 300 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 12,34

43.510.1215 Çapı 350 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 15,43

43.510.1216 Çapı 400 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 18,51

43.510.1217 Çapı 450 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 23,14

43.510.1218 Çapı 500 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 25,70

43.510.1219 Çapı 550 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 28,28

43.510.1220 Çapı 600 mm asbest çimentolu borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 30,85
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PVC Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması 

43.510.1301 Çapı 40 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,41

43.510.1302 Çapı 50 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,41

43.510.1303 Çapı 60 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,51

43.510.1304 Çapı 65 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,61

43.510.1305 Çapı 70 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,61

43.510.1306 Çapı 75 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,61

43.510.1307 Çapı 80 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,61

43.510.1308 Çapı 90 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,73

43.510.1309 Çapı 100 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,83

43.510.1310 Çapı 110 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,93

43.510.1311 Çapı 125 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 0,93

43.510.1312 Çapı 150 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 1,13

43.510.1313 Çapı 175 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 1,34

43.510.1314 Çapı 200 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 1,54

43.510.1315 Çapı 225 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 1,75

43.510.1316 Çapı 250 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 1,85

43.510.1317 Çapı 275 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,16

43.510.1318 Çapı 300 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,26

43.510.1319 Çapı 350 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 2,68

43.510.1320 Çapı 400 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 3,19

43.510.1321 Çapı 450 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 3,60

43.510.1322 Çapı 500 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması m 4,11

Duktil Boru Başlarının Sökülmesi

43.510.1501 Çapı 80 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 17,86

43.510.1502 Çapı 100 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 19,39

43.510.1503 Çapı 125 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 20,08

43.510.1504 Çapı 150 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 24,14

43.510.1505 Çapı 200 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 44,04

43.510.1506 Çapı 250 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 55,03

43.510.1507 Çapı 300 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 77,49

43.510.1508 Çapı 350 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 90,95

43.510.1509 Çapı 400 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 101,99

43.510.1510 Çapı 450 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 106,86

43.510.1511 Çapı 500 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 112,75

43.510.1512 Çapı 600 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 120,71

43.510.1513 Çapı 700 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 132,50

43.510.1514 Çapı 800 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 140,45

43.510.1515 Çapı 900 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 149,55

43.510.1516 Çapı 1000 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 160,31

43.510.1517 Çapı 1100 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 171,45

43.510.1518 Çapı 1200 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 181,19

43.510.1519 Çapı 1400 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 190,93

43.510.1520 Çapı 1500 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 200,66

43.510.1521 Çapı 1600 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 210,40

43.510.1522 Çapı 1800 mm, duktil boru başlarının sökülmesi ad 243,84

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ KESİLMESİ, 

BAŞLARINA KAYNAK VE MUF AĞIZLARININ AÇILMASI İŞLERİ

Çelik Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Kaynak Ağzı Açılması

43.511.1001 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 9,85

43.511.1002 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 15,48

43.511.1003 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 18,29

43.511.1004 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 23,91

43.511.1005 Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 29,54

43.511.1006 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 43,60

43.511.1007 Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 52,04

43.511.1008 Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 64,69

43.511.1009 Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 73,13

43.511.1010 Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 87,19

43.511.1011 Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 101,25

43.511.1012 Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 115,31

43.511.1013 Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 143,44

43.511.1014 Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 171,56
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43.511.1015 Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 199,69

43.511.1016 Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 227,81

43.511.1017 Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 255,94

43.511.1018 Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 284,06

43.511.1019 Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 312,19

43.511.1020 Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 340,31

43.511.1021 Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 368,44

43.511.1022 Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 396,56

43.511.1023 Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 424,69

43.511.1024 Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 480,94

43.511.1025 Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 537,19

43.511.1026 Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 593,44

43.511.1027 Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 649,69

43.511.1028 Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 705,94

43.511.1029 Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 762,19

43.511.1030 Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağzı açılması ad 818,44

PVC Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması

43.511.1051 Çapı 65 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 8,76

43.511.1052 Çapı 80 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 12,18

43.511.1053 Çapı 100 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 14,61

43.511.1054 Çapı 110 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 16,08

43.511.1055 Çapı 125 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 18,50

43.511.1056 Çapı 150 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 24,35

43.511.1057 Çapı 200 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 30,68

43.511.1058 Çapı 225 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 35,55

43.511.1059 Çapı 250 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 40,41

43.511.1060 Çapı 300 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 45,29

43.511.1061 Çapı 350 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 50,15

PE100 Boruların Kesilmesi ve Boru Alınlarının Kaynak İçin Tıraşlanması

43.511.1101 Dış çapı 32 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 2,44

43.511.1102 Dış çapı 40 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 3,65

43.511.1103 Dış çapı 50 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 4,88

43.511.1104 Dış çapı 63 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 7,31

43.511.1105 Dış çapı 75 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 10,71

43.511.1106 Dış çapı 90 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 13,64

43.511.1107 Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 16,55

43.511.1108 Dış çapı 125 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 18,50

43.511.1109 Dış çapı 140 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 20,94

43.511.1110 Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 23,86

43.511.1111 Dış çapı 180 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 27,26

43.511.1112 Dış çapı 200 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 29,70

43.511.1113 Dış çapı 225 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 34,09

43.511.1114 Dış çapı 250 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 37,50

43.511.1115 Dış çapı 280 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 41,88

43.511.1116 Dış çapı 315 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 46,74

43.511.1117 Dış çapı 355 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 53,56

43.511.1118 Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 59,89

43.511.1119 Dış çapı 450 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 68,16

43.511.1120 Dış çapı 500 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 80,34

43.511.1121 Dış çapı 560 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 90,56

43.511.1122 Dış çapı 630 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 104,69

43.511.1123 Dış çapı 710 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 121,73

43.511.1124 Dış çapı 800 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması ad 146,06

Duktil Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması

43.511.1151 Çapı 80 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 16,88

43.511.1152 Çapı 100 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 19,69

43.511.1153 Çapı 125 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 25,31

43.511.1154 Çapı 150 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 30,94

43.511.1155 Çapı 200 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 45,00

43.511.1156 Çapı 250 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 53,44

43.511.1157 Çapı 300 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 66,10

43.511.1158 Çapı 350 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 74,54

43.511.1159 Çapı 400 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 88,60

43.511.1160 Çapı 450 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 102,66
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43.511.1161 Çapı 500 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 116,73

43.511.1162 Çapı 600 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 144,85

43.511.1163 Çapı 700 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 172,98

43.511.1164 Çapı 800 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 201,10

43.511.1165 Çapı 900 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 229,23

43.511.1166 Çapı 1000 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 258,75

43.511.1167 Çapı 1100 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 286,88

43.511.1168 Çapı 1200 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 315,00

43.511.1169 Çapı 1400 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 371,25

43.511.1170 Çapı 1600 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 427,50

43.511.1171 Çapı 1800 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 483,75

CTP Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması

43.511.1201 Çapı 300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 58,43

43.511.1202 Çapı 350 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 65,74

43.511.1203 Çapı 400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 77,90

43.511.1204 Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 90,08

43.511.1205 Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 102,25

43.511.1206 Çapı 600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 126,59

43.511.1207 Çapı 700 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 153,38

43.511.1208 Çapı 800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 180,15

43.511.1209 Çapı 900 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 206,93

43.511.1210 Çapı 1000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 233,70

43.511.1211 Çapı 1200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 262,91

43.511.1212 Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 292,13

43.511.1213 Çapı 1400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 321,34

43.511.1214 Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 355,43

43.511.1215 Çapı 1600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 389,50

43.511.1216 Çapı 1800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 438,19

43.511.1217 Çapı 2000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 486,88

43.511.1218 Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 516,09

43.511.1219 Çapı 2200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 545,30

43.511.1220 Çapı 2400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması ad 603,73

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ DÖŞENMESİ İŞLERİ

Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

(Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

Çelik Boruların Döşenmesi  (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.521.1001 Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 4,98

43.521.1002 Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 7,06

43.521.1003 Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 7,06

43.521.1004 Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 9,14

43.521.1005 Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 11,23

43.521.1006 Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 13,49

43.521.1007 Çapı 150 mm (6" - 168,3 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 17,75

43.521.1008 Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 34,01

43.521.1009 Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 38,36

43.521.1010 Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 42,63

43.521.1011 Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 48,98

43.521.1012 Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 49,76

43.521.1013 Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 59,55

43.521.1014 Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 65,90

43.521.1015 Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 88,81

43.521.1016 Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 107,70

43.521.1017 Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 124,54

43.521.1018 Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 149,66

43.521.1019 Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 176,90

43.521.1020 Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 205,05

43.521.1021 Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 226,93

43.521.1022 Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 258,30

43.521.1023 Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 289,66

43.521.1024 Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru döşenmesi
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 329,35

43.521.1025 Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 369,01
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43.521.1026 Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 450,94

43.521.1027 Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 532,85

43.521.1028 Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 617,55

43.521.1029 Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 721,63

43.521.1030 Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 831,71

43.521.1031 Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 935,79

43.521.1032 Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru döşenmesi 
(Boru ve baş bağlama bedeli hariç) m 1.039,88

PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

(Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

PVC Boruların Döşenmesi  (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.522.1001 Çapı 40 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 3,60

43.522.1002 Çapı 50 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 4,98

43.522.1003 Çapı 65 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 5,39

43.522.1004 Çapı 80 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 7,48

43.522.1005 Çapı 100 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 7,89

43.522.1006 Çapı 125 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 10,16

43.522.1007 Çapı 150 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 12,66

43.522.1008 Çapı 200 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 15,55

43.522.1009 Çapı 250 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 18,25

43.522.1010 Çapı 300 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 21,85

43.522.1011 Çapı 350 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)  m 24,05

PVC Drenaj Borularının Döşenmesi  

(Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.522.1052 Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 11,49

43.522.1053 Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 14,11

43.522.1054 Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 18,03

43.522.1055 Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 21,85

43.522.1056 Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 27,14

43.522.1057 Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 34,09

43.522.1058 Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 41,96

43.522.1059 Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi 
(Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) m 51,71

PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PVC Dirsek Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.522.1101
Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27,05

43.522.1102
Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 29,80

43.522.1103
Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 35,43

43.522.1104
Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 43,05

43.522.1105
Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 47,30

43.522.1106
Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 56,80

43.522.1107
Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 69,54

43.522.1108
Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 76,29

43.522.1109
Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 91,54

43.522.1110
Dış çapı 140 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 110,74

43.522.1111
Dış çapı 140 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 121,74

43.522.1112
Dış çapı 140 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 145,99

43.522.1113
Dış çapı 160 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 175,90

43.522.1114
Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 194,65

43.522.1115
Dış çapı 160 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 233,40
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43.522.1116
Dış çapı 225 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 283,74

43.522.1117
Dış çapı 225 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 309,99

43.522.1118
Dış çapı 225 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 371,24

43.522.1119
Dış çapı 280 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 451,48

43.522.1120
Dış çapı 280 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 496,48

43.522.1121
Dış çapı 280 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 595,23

43.522.1122
Dış çapı 315 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 721,81

43.522.1123
Dış çapı 315 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 794,31

43.522.1124
Dış çapı 315 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 953,06

43.522.1125
Dış çapı 355 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 974,64

43.522.1126
Dış çapı 355 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.072,14

43.522.1127
Dış çapı 355 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.232,14

PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PVC Dirsek Bedeli Dahil,  16 Atü)

43.522.1151
Dış çapı 75 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 40,99

43.522.1152
Dış çapı 75 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 44,86

43.522.1153
Dış çapı 75 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 53,74

43.522.1154
Dış çapı 90 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 65,11

43.522.1155
Dış çapı 90 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 71,49

43.522.1156
Dış çapı 90 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 85,49

43.522.1157
Dış çapı 110 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 103,91

43.522.1158
Dış çapı 110 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 114,04

43.522.1159
Dış çapı 110 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 136,66

43.522.1160
Dış çapı 140 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 165,61

43.522.1161
Dış çapı 140 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 182,11

43.522.1162
Dış çapı 140 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 218,36

43.522.1163
Dış çapı 160 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 264,65

43.522.1164
Dış çapı 160 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 290,90

43.522.1165
Dış çapı 160 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 348,40

43.522.1166
Dış çapı 225 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 422,49

43.522.1167
Dış çapı 225 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 464,99

43.522.1168
Dış çapı 225 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 557,49

43.522.1169
Dış çapı 280 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 676,48

43.522.1170
Dış çapı 280 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 743,98

43.522.1171
Dış çapı 280 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 892,73

43.522.1172
Dış çapı 315 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.081,81
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43.522.1173
Dış çapı 315 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.189,31

43.522.1174
Dış çapı 315 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.426,81

43.522.1175
Dış çapı 355 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.459,64

43.522.1176
Dış çapı 355 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.605,89

43.522.1177
Dış çapı 355 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi 

(PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.845,89

PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi

PE100 Boruların Döşenmesi

(Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.523.1001 Dış çapı 32 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 2,50

43.523.1002 Dış çapı 40 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 3,19

43.523.1003 Dış çapı 50 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 3,89

43.523.1004 Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 4,56

43.523.1005 Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 4,76

43.523.1006 Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 6,85

43.523.1007 Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 7,06

43.523.1008 Dış çapı 125 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 7,16

43.523.1009 Dış çapı 140 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 9,24

43.523.1010 Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 11,53

43.523.1011 Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 11,64

43.523.1012 Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 11,74

43.523.1013 Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 14,00

43.523.1014 Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 16,30

43.523.1015 Dış çapı 280 mm, PE100 boru döşenmesi
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 16,40

43.523.1016 Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 30,26

43.523.1017 Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 31,04

43.523.1018 Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 31,84

43.523.1019 Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 34,01

43.523.1020 Dış çapı 500 mm, PE100 boru döşenmesi
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 39,66

43.523.1021 Dış çapı 560 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 41,05

43.523.1022 Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 33,48

43.523.1023 Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 38,03

43.523.1024 Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 39,53

PE100 Elektrofüzyon Manşonların Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Elektrofüzyon Manşon Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.1301
Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 15,66

43.523.1302
Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 17,66

43.523.1303
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 26,54

43.523.1304
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27,04

43.523.1305
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 35,25

43.523.1306
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 43,13

43.523.1307
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 56,20

43.523.1308
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 79,63

43.523.1309
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 95,63

43.523.1310
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 104,33

43.523.1311
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 155,86

43.523.1312
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 174,41
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43.523.1313
Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 210,61

43.523.1314
Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 396,95

43.523.1315
Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 535,74

43.523.1316
Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 610,74

43.523.1317
Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.169,49

43.523.1318
Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.564,49

43.523.1319
Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.961,99

43.523.1320
Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.508,24

43.523.1321
Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.464,49

43.523.1322
Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.959,54

43.523.1323
Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi  

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.400,79

43.523.1324
Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.142,08

PE100 Boru Dirseklerinin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Dirsek Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.1601
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23,16

43.523.1602
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 24,41

43.523.1603
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 28,04

43.523.1604
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 34,41

43.523.1605
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 44,75

43.523.1606
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 48,50

43.523.1607
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 52,75

43.523.1608
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 55,38

43.523.1609
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 65,95

43.523.1610
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 72,58

43.523.1611
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 82,13

43.523.1612
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 85,75

43.523.1613
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 134,75

43.523.1614
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 140,50

43.523.1615
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 144,20

43.523.1616
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 156,70

43.523.1617
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 245,49

43.523.1618
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 255,49

43.523.1619
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 301,79

43.523.1620
Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 313,04

43.523.1621
Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 366,86

43.523.1622
Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 399,36
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43.523.1623
Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 594,45

43.523.1624
Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 619,45

43.523.1625
Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 854,49

43.523.1626
Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 930,74

43.523.1627
Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.191,99

43.523.1628
Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.299,49

43.523.1629
Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.429,49

43.523.1630
Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.570,74

43.523.1631
Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.714,49

43.523.1632
Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.885,74

43.523.1633
Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.056,99

43.523.1634
Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.263,24

43.523.1635
Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.468,24

43.523.1636
Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.714,49

43.523.1637
Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.961,99

43.523.1638
Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.258,24

43.523.1639
Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.554,54

43.523.1640
Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.908,29

43.523.1641
Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.264,54

43.523.1642
Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.692,04

43.523.1643
Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.118,33

43.523.1644
Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi 

(PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.629,58

PE100 Flanş Adaptörlerinin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Flanş Adaptörü Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.2102
Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   
ad 18,41

43.523.2103
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 21,29

43.523.2104
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23,41

43.523.2105
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 26,13

43.523.2106
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 33,25

43.523.2107
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37,08

43.523.2108
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 45,38

43.523.2109
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 59,00

43.523.2110
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 76,70

43.523.2111
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 80,24

43.523.2112
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 97,91

43.523.2113
Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 126,86
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43.523.2114
Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 228,20

43.523.2115
Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 269,49

43.523.2116
Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 341,99

43.523.2117
Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 536,99

43.523.2118
Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 740,74

43.523.2119
Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 890,74

43.523.2120
Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 993,24

43.523.2121
Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.260,74

43.523.2122
Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.614,54

43.523.2123
Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.024,54

43.523.2124
Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi 

(PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.642,08

PE100 Redüksiyonların Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Redüksiyon Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.2405
Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 21,66

43.523.2406
Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23,54

43.523.2409
Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23,88

43.523.2410
Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 25,75

43.523.2414
Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 28,00

43.523.2415
Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 29,38

43.523.2420
Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 35,08

43.523.2421
Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 36,95

43.523.2426
Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 44,25

43.523.2427
Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 46,38

43.523.2428
Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 48,63

43.523.2434
Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 65,38

43.523.2435
Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 67,88

43.523.2436
Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 69,88

43.523.2443
Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 83,83

43.523.2444
Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 94,08

43.523.2445
Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 100,70

43.523.2453
Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,49

43.523.2454
Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 125,24

43.523.2455
Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 131,61

43.523.2464
Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 166,29

43.523.2465
Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 176,04

43.523.2466
Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 184,16
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43.523.2475
Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 216,86

43.523.2476
Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 221,86

43.523.2477
Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 233,11

43.523.2478
Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 244,36

43.523.2488
Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 345,70

43.523.2489
Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 361,95

43.523.2490
Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 379,45

43.523.2491
Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 399,45

43.523.2502
Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 426,99

43.523.2503
Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 448,24

43.523.2504
Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 468,24

43.523.2505
Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 493,24

43.523.2517
Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 964,49

43.523.2518
Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.013,24

43.523.2519
Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.019,49

43.523.2520
Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.069,49

43.523.2533
Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.198,24

43.523.2534
Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.258,24

43.523.2535
Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.269,49

43.523.2536
Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.300,74

43.523.2550
Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.374,49

43.523.2551
Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.391,99

43.523.2552
Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.406,99

43.523.2553
Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.453,24

43.523.2568
Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.589,49

43.523.2569
Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.643,24

43.523.2570
Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.685,74

43.523.2571
Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.726,99

43.523.2587
Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.849,49

43.523.2588
Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.940,74

43.523.2589
Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.038,24

43.523.2590
Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.128,24

43.523.2606
Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.514,49

43.523.2607
Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.639,49

43.523.2608
Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.773,24

43.523.2609
Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.806,99
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43.523.2610
Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.881,99

43.523.2628
Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.293,29

43.523.2629
Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.370,79

43.523.2630
Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.479,54

43.523.2631
Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.652,04

43.523.2650
Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.708,29

43.523.2651
Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.944,54

43.523.2652
Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.190,79

43.523.2653
Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.449,54

43.523.2673
Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.617,08

43.523.2674
Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.898,33

43.523.2675
Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.193,33

43.523.2676
Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi 

(PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.363,33

PE100 Eşit Te'lerin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Eşit Te Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.3902
Dış Çapı 40 / 40 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 22,41

43.523.3903
Dış Çapı 50 / 50 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 26,04

43.523.3904
Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 29,79

43.523.3905
Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 33,63

43.523.3906
Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37,25

43.523.3907
Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 56,83

43.523.3908
Dış Çapı 125 / 125 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 76,13

43.523.3909
Dış Çapı 140 / 140 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 96,25

43.523.3910
Dış Çapı 160 / 160 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 132,08

43.523.3911
Dış Çapı 180 / 180 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 173,99

43.523.3912
Dış Çapı 200 / 200 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 223,16

43.523.3913
Dış Çapı 225 / 225 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 299,36

43.523.3914
Dış Çapı 250 / 250 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 520,70

43.523.3915
Dış Çapı 280 / 280 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 673,24

43.523.3916
Dış Çapı 315 / 315 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.009,49

43.523.3917
Dış Çapı 355 / 355 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.338,24

43.523.3918
Dış Çapı 400 / 400 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.764,49

43.523.3919
Dış Çapı 450 / 450 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.340,74

43.523.3920
Dış Çapı 500 / 500 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.183,24

43.523.3921
Dış Çapı 560 / 560 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.181,99

43.523.3922
Dış Çapı 630 / 630 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.589,54
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43.523.3923
Dış Çapı 710 / 710 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.513,29

43.523.3924
Dış Çapı 800 / 800 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi 

(PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.444,58

PE100 İnegal Te'lerin Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 İnegal Te Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.4203
Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 26,29

43.523.4206
Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39,66

43.523.4208
Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 42,00

43.523.4209
Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 44,25

43.523.4210
Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 46,63

43.523.4214
Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 81,00

43.523.4215
Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 82,13

43.523.4218
Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 83,20

43.523.4219
Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 88,58

43.523.4220
Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 90,58

43.523.4221
Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 92,83

43.523.4224
Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,50

43.523.4225
Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 142,13

43.523.4226
Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 145,13

43.523.4227
Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 154,38

43.523.4228
Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 161,88

43.523.4232
Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 194,13

43.523.4233
Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 201,63

43.523.4234
Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 206,63

43.523.4235
Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 220,38

43.523.4236
Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 244,13

43.523.4240
Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 221,70

43.523.4241
Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 226,70

43.523.4242
Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 232,95

43.523.4243
Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 234,20

43.523.4244
Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 244,20

43.523.4245
Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 285,45

43.523.4249
Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 292,99

43.523.4250
Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 299,24

43.523.4251
Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 299,24

43.523.4252
Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 330,49

43.523.4253
Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 337,99
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43.523.4254
Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 357,99

43.523.4255
Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 367,99

43.523.4259
Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 370,54

43.523.4260
Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 386,79

43.523.4261
Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 400,54

43.523.4262
Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 423,04

43.523.4263
Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 429,29

43.523.4264
Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 450,54

43.523.4265
Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 468,04

43.523.4266
Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 505,54

43.523.4270
Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 510,61

43.523.4271
Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 520,61

43.523.4272
Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 530,61

43.523.4273
Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 545,61

43.523.4274
Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 548,11

43.523.4275
Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 559,36

43.523.4276
Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 568,11

43.523.4277
Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 603,11

43.523.4278
Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 650,61

43.523.4282
Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 655,70

43.523.4283
Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 660,70

43.523.4284
Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 679,45

43.523.4285
Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 715,70

43.523.4286
Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 726,95

43.523.4287
Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 741,95

43.523.4288
Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 749,45

43.523.4289
Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 756,95

43.523.4290
Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 781,95

43.523.4291
Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 795,70

43.523.4295
Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 798,24

43.523.4296
Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 801,99

43.523.4297
Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 806,99

43.523.4298
Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 814,49

43.523.4299
Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 821,99

43.523.4300
Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 834,49

43.523.4301
Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) 
ad 846,99
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43.523.4302
Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 861,99

43.523.4303
Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 886,99

43.523.4304
Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 905,74

43.523.4305
Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 921,99

43.523.4310
Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 923,24

43.523.4311
Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 930,74

43.523.4312
Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 931,99

43.523.4313
Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 965,74

43.523.4314
Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 996,99

43.523.4315
Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.029,49

43.523.4316
Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.066,99

43.523.4317
Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.100,74

43.523.4318
Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.133,24

43.523.4319
Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.166,99

43.523.4320
Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.204,49

43.523.4325
Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 959,49

43.523.4326
Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 993,24

43.523.4327
Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.011,99

43.523.4328
Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.023,24

43.523.4329
Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.050,74

43.523.4330
Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.079,49

43.523.4331
Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.106,99

43.523.4332
Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.169,49

43.523.4333
Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.169,49

43.523.4334
Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.344,49

43.523.4335
Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.375,74

43.523.4336
Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.406,99

43.523.4342
Dış çapı 400 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.019,49

43.523.4343
Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.036,99

43.523.4344
Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.046,99

43.523.4345
Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.061,99

43.523.4346
Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.079,49

43.523.4347
Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.095,74

43.523.4348
Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.120,74

43.523.4349
Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.323,24

43.523.4350
Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.531,99
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43.523.4351
Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.560,74

43.523.4352
Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.625,74

43.523.4353
Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.686,99

43.523.4359
Dış çapı 450 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.095,74

43.523.4360
Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.105,74

43.523.4361
Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.115,74

43.523.4362
Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.136,99

43.523.4363
Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.155,74

43.523.4364
Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.176,99

43.523.4365
Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.196,99

43.523.4366
Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.215,74

43.523.4367
Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.549,49

43.523.4368
Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.599,49

43.523.4369
Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.848,24

43.523.4370
Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.894,49

43.523.4371
Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.906,99

43.523.4378
Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.296,99

43.523.4379
Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.318,24

43.523.4380
Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.338,24

43.523.4381
Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.378,24

43.523.4382
Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.399,49

43.523.4383
Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.419,49

43.523.4384
Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.440,74

43.523.4385
Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.459,49

43.523.4386
Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.875,74

43.523.4387
Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.100,74

43.523.4388
Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.179,49

43.523.4389
Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.244,49

43.523.4390
Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.286,99

43.523.4397
Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.075,74

43.523.4398
Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.089,49

43.523.4399
Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.108,24

43.523.4400
Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.149,49

43.523.4401
Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.249,49

43.523.4402
Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.393,24

43.523.4403
Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.433,24
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43.523.4404
Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.465,74

43.523.4405
Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.514,49

43.523.4406
Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.639,49

43.523.4407
Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.771,99

43.523.4408
Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.910,74

43.523.4409
Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.055,74

43.523.4410
Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)      
ad 3.208,24

43.523.4418
Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.482,04

43.523.4419
Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.514,54

43.523.4420
Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.655,79

43.523.4421
Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.797,04

43.523.4422
Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.838,29

43.523.4423
Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.899,54

43.523.4424
Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.919,54

43.523.4425
Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.959,54

43.523.4426
Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.065,79

43.523.4427
Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.218,29

43.523.4428
Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.379,54

43.523.4429
Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.667,04

43.523.4430
Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.850,79

43.523.4431
Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.042,04

43.523.4439
Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.568,29

43.523.4440
Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.730,79

43.523.4441
Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.893,29

43.523.4442
Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.094,54

43.523.4443
Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.215,79

43.523.4444
Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.378,29

43.523.4445
Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.540,79

43.523.4446
Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.702,04

43.523.4447
Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.864,54

43.523.4448
Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.027,04

43.523.4449
Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.278,29

43.523.4450
Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.542,04

43.523.4451
Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.819,54

43.523.4452
Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.110,79

43.523.4453
Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.415,79
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43.523.4463
Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.094,58

43.523.4464
Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.215,83

43.523.4465
Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.378,33

43.523.4466
Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.540,83

43.523.4467
Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.702,08

43.523.4468
Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.864,58

43.523.4469
Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.027,08

43.523.4470
Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.189,58

43.523.4471
Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.513,33

43.523.4472
Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.789,58

43.523.4473
Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.078,33

43.523.4474
Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.382,08

43.523.4475
Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.702,08

43.523.4476
Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi 

(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.037,08

PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Döşenmesi 

(Te Parçası Alternatifi, Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Semer Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.5701
Çapı 40 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 82,29

43.523.5702
Çapı 50 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 107,79

43.523.5703
Çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,54

43.523.5704
Çapı 63 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 107,79

43.523.5705
Çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,54

43.523.5706
Çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,54

43.523.5707
Çapı 75 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 132,13

43.523.5708
Çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 170,50

43.523.5709
Çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5710
Çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5711
Çapı 90 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,00

43.523.5712
Çapı 90 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5713
Çapı 90 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5714
Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5715
Çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,63

43.523.5716
Çapı 110 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,08

43.523.5717
Çapı 110 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  
ad 177,70

43.523.5718
Çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,70

43.523.5719
Çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,70

43.523.5720
Çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 400,83
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43.523.5721
Çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 400,83

43.523.5722
Çapı 125 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119,13

43.523.5723
Çapı 125 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,75

43.523.5724
Çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,75

43.523.5725
Çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,75

43.523.5727
Çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 401,63

43.523.5728
Çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 454,13

43.523.5729
Çapı 140 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 130,38

43.523.5730
Çapı 140 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,88

43.523.5731
Çapı 140 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,88

43.523.5732
Çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,88

43.523.5733
Çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 400,38

43.523.5734
Çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 400,38

43.523.5735
Çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 454,13

43.523.5736
Çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 494,13

43.523.5737
Çapı 160 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 130,45

43.523.5738
Çapı 160 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,95

43.523.5739
Çapı 160 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,95

43.523.5740
Çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) 
ad 177,95

43.523.5741
Çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 401,70

43.523.5742
Çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 401,70

43.523.5743
Çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 454,20

43.523.5744
Çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 494,20

43.523.5745
Çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 566,70

43.523.5746
Çapı 180 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 130,49

43.523.5747
Çapı 180 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,99

43.523.5748
Çapı 180 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,99

43.523.5749
Çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177,99

43.523.5750
Çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 466,74

43.523.5751
Çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 466,74

43.523.5752
Çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 530,49

43.523.5753
Çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 581,74

43.523.5754
Çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 687,99

43.523.5755
Çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 715,49

43.523.5756
Çapı 200 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 145,54

43.523.5757
Çapı 200 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 220,54
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43.523.5758
Çapı 200 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 220,54

43.523.5759
Çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 220,54

43.523.5760
Çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 561,79

43.523.5761
Çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 561,79

43.523.5762
Çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 623,04

43.523.5763
Çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 705,54

43.523.5764
Çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 735,54

43.523.5765
Çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 831,79

43.523.5766
Çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 904,29

43.523.5767
Çapı 225 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 145,61

43.523.5768
Çapı 225 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 226,86

43.523.5769
Çapı 225 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 226,86

43.523.5770
Çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 226,86

43.523.5771
Çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 706,86

43.523.5772
Çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 706,86

43.523.5773
Çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 756,86

43.523.5774
Çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 863,11

43.523.5775
Çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 943,11

43.523.5776
Çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 964,36

43.523.5777
Çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.101,86

43.523.5779
Çapı 250 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 145,70

43.523.5780
Çapı 250 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 228,20

43.523.5781
Çapı 250 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 228,20

43.523.5782
Çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 228,20

43.523.5783
Çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 861,95

43.523.5784
Çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 861,95

43.523.5785
Çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 933,20

43.523.5786
Çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.028,20

43.523.5787
Çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.060,70

43.523.5788
Çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.161,95

43.523.5789
Çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.293,20

43.523.5790
Çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.529,45

43.523.5791
Çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   
ad 1.578,20

43.523.5792
Çapı 280 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 233,24

43.523.5793
Çapı 280 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5794
Çapı 280 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99
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43.523.5795
Çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5796
Çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.084,49

43.523.5797
Çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.084,49

43.523.5798
Çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.161,99

43.523.5799
Çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.263,24

43.523.5800
Çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.356,99

43.523.5801
Çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.401,99

43.523.5802
Çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.530,74

43.523.5803
Çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.649,49

43.523.5804
Çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.905,74

43.523.5805
Çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.939,49

43.523.5806
Çapı 315 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 648,24

43.523.5807
Çapı 315 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5808
Çapı 315 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5809
Çapı 315 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5810
Çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.368,24

43.523.5811
Çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.368,24

43.523.5812
Çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.455,74

43.523.5813
Çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.581,99

43.523.5814
Çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.690,74

43.523.5815
Çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.725,74

43.523.5816
Çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.875,74

43.523.5817
Çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.224,49

43.523.5818
Çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.280,74

43.523.5819
Çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.426,99

43.523.5820
Çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.599,49

43.523.5821
Çapı 355 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 648,24

43.523.5822
Çapı 355 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5823
Çapı 355 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5824
Çapı 355 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5825
Çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.833,24

43.523.5826
Çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.833,24

43.523.5827
Çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.923,24

43.523.5828
Çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.046,99

43.523.5829
Çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.099,49

43.523.5830
Çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.230,74
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43.523.5831
Çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.305,74

43.523.5832
Çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.620,74

43.523.5833
Çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.749,49

43.523.5834
Çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.198,24

43.523.5835
Çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.198,24

43.523.5836
Çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.626,99

43.523.5837
Çapı 400 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 648,24

43.523.5838
Çapı 400 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5839
Çapı 400 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5840
Çapı 400 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5841
Çapı 400 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.216,99

43.523.5842
Çapı 400 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.216,99

43.523.5843
Çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.310,74

43.523.5844
Çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.490,74

43.523.5845
Çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.613,24

43.523.5846
Çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.658,24

43.523.5847
Çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.811,99

43.523.5848
Çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.201,99

43.523.5849
Çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.281,99

43.523.5850
Çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.653,24

43.523.5851
Çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.653,24

43.523.5852
Çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.908,24

43.523.5853
Çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.889,49

43.523.5854
Çapı 450 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 648,24

43.523.5855
Çapı 450 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5856
Çapı 450 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5857
Çapı 450 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 936,99

43.523.5858
Çapı 450 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.873,24

43.523.5859
Çapı 450 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.873,24

43.523.5860
Çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.974,49

43.523.5861
Çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.040,74

43.523.5862
Çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.169,49

43.523.5863
Çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.349,49

43.523.5864
Çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.405,74

43.523.5865
Çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.929,49

43.523.5866
Çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.929,49
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43.523.5867
Çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.079,49

43.523.5868
Çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.079,49

43.523.5869
Çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.286,99

43.523.5870
Çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.871,99

43.523.5871
Çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.115,74

43.523.5876
Çapı 500 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.296,99

43.523.5877
Çapı 500 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.296,99

43.523.5878
Çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.315,74

43.523.5879
Çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.383,24

43.523.5880
Çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.439,49

43.523.5881
Çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) 
ad 3.581,99

43.523.5882
Çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.791,99

43.523.5883
Çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.750,74

43.523.5884
Çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.914,49

43.523.5885
Çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.166,99

43.523.5886
Çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.074,49

43.523.5887
Çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.269,49

43.523.5888
Çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.298,24

43.523.5889
Çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.561,99

43.523.5890
Çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.841,99

43.523.5895
Çapı 560 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.626,99

43.523.5896
Çapı 560 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.626,99

43.523.5897
Çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.375,74

43.523.5898
Çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  
ad 4.463,24

43.523.5899
Çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.538,24

43.523.5900
Çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.538,24

43.523.5901
Çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.766,99

43.523.5902
Çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.005,74

43.523.5903
Çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.298,24

43.523.5904
Çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.298,24

43.523.5905
Çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.378,24

43.523.5906
Çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.089,49

43.523.5907
Çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.698,24

43.523.5908
Çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.031,99

43.523.5909
Çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.384,49

43.523.5910
Çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.754,49
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43.523.5915
Çapı 630 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.137,04

43.523.5916
Çapı 630 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.137,04

43.523.5917
Çapı 630 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.163,29

43.523.5918
Çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)  
ad 5.268,29

43.523.5919
Çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.354,54

43.523.5920
Çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.575,79

43.523.5921
Çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.907,04

43.523.5922
Çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.997,04

43.523.5923
Çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.093,29

43.523.5924
Çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.235,79

43.523.5925
Çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.235,79

43.523.5926
Çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.178,29

43.523.5927
Çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.904,54

43.523.5928
Çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.298,29

43.523.5929
Çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.714,54

43.523.5930
Çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.149,54

43.523.5931
Çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.607,04

43.523.5936
Çapı 710 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.650,79

43.523.5937
Çapı 710 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.650,79

43.523.5938
Çapı 710 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.678,29

43.523.5939
Çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.794,54

43.523.5940
Çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.890,79

43.523.5941
Çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.134,54

43.523.5942
Çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.498,29

43.523.5943
Çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.498,29

43.523.5944
Çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.510,79

43.523.5945
Çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) 
ad 6.700,79

43.523.5946
Çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) 
ad 6.858,29

43.523.5947
Çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.897,04

43.523.5948
Çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.693,29

43.523.5958
Çapı 800 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)   
ad 6.164,58

43.523.5959
Çapı 800 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.164,58

43.523.5960
Çapı 800 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.195,83

43.523.5961
Çapı 800 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.322,08

43.523.5962
Çapı 800 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.424,58

43.523.5963
Çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.690,83
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43.523.5964
Çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.835,83

43.523.5965
Çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.024,58

43.523.5966
Çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.069,58

43.523.5967
Çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.309,58

43.523.5968
Çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.482,08

43.523.5969
Çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.613,33

43.523.5970
Çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi 

(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.483,33

PE100 Körtapaların Döşenmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Körtapa Bedeli Dahil,  10 Atü)

43.523.7202
Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12,54

43.523.7203
Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 13,04

43.523.7204
Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 18,79

43.523.7205
Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 25,00

43.523.7206
Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37,50

43.523.7207
Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 65,20

43.523.7208
Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 74,75

43.523.7209
Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 115,88

43.523.7210
Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 139,08

43.523.7211
Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 184,99

43.523.7212
Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 230,29

43.523.7213
Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 323,11

43.523.7214
Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 414,45

43.523.7215
Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 575,74

43.523.7216
Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 783,24

43.523.7217
Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.250,74

43.523.7218
Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.705,74

43.523.7219
Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.239,49

43.523.7220
Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.906,99

43.523.7221
Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.781,99

43.523.7222
Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.917,04

43.523.7223
Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.658,29

43.523.7224
Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi 

(PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.629,58
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Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

Duktil Boruların Döşenmesi  (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.524.1001 Çapı 80 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 7,58

43.524.1002 Çapı 100 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 7,68

43.524.1003 Çapı 125 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 9,85

43.524.1004 Çapı 150 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 12,05

43.524.1005 Çapı 200 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 25,70

43.524.1006 Çapı 250 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 27,89

43.524.1007 Çapı 300 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 30,76

43.524.1008 Çapı 350 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 32,24

43.524.1009 Çapı 400 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 37,41

43.524.1010 Çapı 450 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 37,51

43.524.1011 Çapı 500 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 41,09

43.524.1012 Çapı 600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 44,64

43.524.1013 Çapı 700 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 48,23

43.524.1014 Çapı 800 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 51,78

43.524.1015 Çapı 900 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 53,29

43.524.1016 Çapı 1000 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 57,79

43.524.1017 Çapı 1100 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 59,30

43.524.1018 Çapı 1200 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 61,84

43.524.1019 Çapı 1400 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 64,39

43.524.1020 Çapı 1500 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 67,01

43.524.1021 Çapı 1600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 69,66

43.524.1022 Çapı 1800 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç) m 72,29

CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

CTP Boruların Döşenmesi  (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.525.1001 Çapı 300 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 18,98

43.525.1002 Çapı 350 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 28,24

43.525.1003 Çapı 400 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 28,94

43.525.1004 Çapı 450 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 31,01

43.525.1005 Çapı 500 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 36,55

43.525.1006 Çapı 600 mm, CTP boru döşenmesi
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 37,94

43.525.1007 Çapı 700 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 41,41

43.525.1008 Çapı 800 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 44,86

43.525.1009 Çapı 900 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 48,34

43.525.1010 Çapı 1000 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 51,79

43.525.1011 Çapı 1200 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 58,71

43.525.1012 Çapı 1300 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 65,64

43.525.1013 Çapı 1400 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 72,56

43.525.1014 Çapı 1500 mm, CTP boru döşenmesi
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 79,49

43.525.1015 Çapı 1600 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 86,41

43.525.1016 Çapı 1700 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 96,54

43.525.1017 Çapı 1800 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 106,45

43.525.1018 Çapı 1900 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 113,38

43.525.1019 Çapı 2000 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 120,30

43.525.1020 Çapı 2200 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 127,23

43.525.1021 Çapı 2400 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 154,04

43.525.1022 Çapı 2500 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 160,96

43.525.1023 Çapı 2600 mm, CTP boru döşenmesi 
(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) m 167,89
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Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi
(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil)

Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular

43.526.1101
Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 60,53

43.526.1102
Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 74,21

43.526.1103
Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 119,36

43.526.1104
Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 180,41

43.526.1105
Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 236,35

43.526.1106
Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
m 291,40

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular

43.526.1121

Çapı 150 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 62,41

43.526.1122

Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 76,65

43.526.1123

Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 123,01

43.526.1124

Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 186,78

43.526.1125

Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 243,79

43.526.1126

Çapı 600 mm, muflu beton boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

m 300,86

Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi
(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedelleri Dahil, Donatı Bedeli Hariç)

Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular

43.526.1141

Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli 

hariç)

m 323,85

43.526.1142

Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli 

hariç)

m 485,65

43.526.1143

Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli 

hariç)

m 759,28

43.526.1144

Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli 

hariç)

m 1.062,61

43.526.1145

Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 1.151,20

43.526.1146

Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli 

hariçç)

m 1.601,54

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular

43.526.1161

Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 334,66

43.526.1162

Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 504,11
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43.526.1163

Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 787,75

43.526.1164

Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 1.105,33

43.526.1165

Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 1.197,79

43.526.1166

Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 1.664,93

Not: Muflu betonarme boruların donatı bedeli 43.665.1011 poz numaralı "Betonarme borularda kullanılan hasır 

çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi (Hasır çelik 

bedeli ve zayiat dahil)" birim fiyattan projesine göre ayrıca ödencektir.

Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi
(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil, Donatı Bedeli Hariç)

Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular

43.526.1181

Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 1.675,29

43.526.1182

Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 2.149,15

43.526.1183

Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 2.846,06

43.526.1184

Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 3.550,95

43.526.1185

Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı 

bedeli hariç)

m 4.175,64

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular

43.526.1201

Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 1.741,28

43.526.1202

Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 2.237,14

43.526.1203

Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 2.954,75

43.526.1204

Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 3.689,41

43.526.1205

Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru, baş bağlama ve 

sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç)

m 4.341,26

Not: Lamba zıvanalı betonarme boruların donatı bedeli 43.665.1011 poz numaralı "Betonarme borularda 

kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi 

(Hasır çelik bedeli ve zayiat dahil)" birim fiyattan projesine göre ayrıca ödencektir.
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Beton Boru C Parçalarının Döşenmesi 
(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, C parçası, baş bağlama ve

 sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları

43.526.1301
Çapı 150/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 72,71

43.526.1302
Çapı 200/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 79,15

43.526.1303
Çapı 300/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 85,45

43.526.1304
Çapı 400/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 93,98

43.526.1305
Çapı 500/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 104,21

43.526.1306
Çapı 600/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 126,40

43.526.1311
Çapı 200/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 83,74

43.526.1312
Çapı 300/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 93,98

43.526.1313
Çapı 400/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 104,21

43.526.1314
Çapı 500/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 126,40

43.526.1315
Çapı 600/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 146,88

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları

43.526.1321

Çapı 150/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 75,86

43.526.1322

Çapı 200/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 82,69

43.526.1323

Çapı 300/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 88,73

43.526.1324

Çapı 400/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 97,91

43.526.1325

Çapı 500/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 108,41

43.526.1326

Çapı 600/150 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 132,04

43.526.1331

Çapı 200/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 87,41

43.526.1332

Çapı 300/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 97,91

43.526.1333

Çapı 400/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 108,41

43.526.1334

Çapı 500/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 132,04

43.526.1335

Çapı 600/200 mm, beton boru  C  parçasının döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama 

ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 154,35

Beton Boru C Parçası Tapalarının Yerine Yerleştirilmesi

43.526.1341 Çapı 150 mm, beton boru  C  parçası tapasının yerine yerleştirilmesi ad 14,43

43.526.1342 Çapı 200 mm, beton boru  C  parçası tapasının yerine yerleştirilmesi ad 18,55
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Beton Boru Dirseklerinin Döşenmesi 
(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek, baş bağlama ve 

 sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri

43.526.1351
Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 48,04

43.526.1352
Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi

(Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek  bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 55,53

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri

43.526.1361

Çapı 150 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli, baş 

bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 50,01

43.526.1362

Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi

(Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek  bedeli, baş 

bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

ad 57,89

HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi 

(Boru ve Conta Bedeli Dahil)

HDPE Koruge Boruların Döşenmesi

43.527.1001
Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 30,98

43.527.1002
Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 44,24

43.527.1003
Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 84,80

43.527.1004
Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 124,23

43.527.1005
Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 184,11

43.527.1006
Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 256,35

43.527.1008
Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 409,00

43.527.1010
Çapı 1000 mm HDPE Koruge boru döşenmesi 

(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)
m 634,03

HDPE Koruge Boru Manşonlarının Döşenmesi

43.527.1101
Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 25,40

43.527.1102
Çapı 200 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 33,18

43.527.1103
Çapı 300 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 65,21

43.527.1104
Çapı 400 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 132,20

43.527.1105
Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 273,04

43.527.1106
Çapı 600 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 293,69

43.527.1108
Çapı 800 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 545,81

43.527.1110
Çapı 1000 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 842,59

HDPE Koruge Boru C Parçaların Döşenmesi

43.527.1121
Çapı 150 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 59,39

43.527.1122
Çapı 200 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 69,40

43.527.1123
Çapı 300 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 115,61

43.527.1124
Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 286,55

43.527.1125
Çapı 500 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 500,10
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43.527.1126
Çapı 600 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 705,81

43.527.1131
Çapı 200 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 92,11

43.527.1132
Çapı 300 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 139,76

43.527.1133
Çapı 400 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 295,74

43.527.1134
Çapı 500 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 627,41

43.527.1135
Çapı 600 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 817,38

HDPE Koruge Boru C Parçası Tapası Yerleştirilmesi

43.527.1151 Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi ad 12,05

43.527.1152 Çapı 200 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi ad 22,05

HDPE Koruge Boru Dirseklerinin Döşenmesi

43.527.1171
Çapı 150 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 80,13

43.527.1172
Çapı 150 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 83,31

43.527.1173
Çapı 200 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 98,55

43.527.1174
Çapı 200 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 107,79

43.527.1175
Çapı 300 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 166,08

43.527.1176
Çapı 300 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 194,99

43.527.1177
Çapı 400 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 237,76

43.527.1178
Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 251,84

43.527.1179
Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 464,09

43.527.1180
Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 488,68

43.527.1181
Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 706,16

43.527.1182
Çapı 600 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 742,56

43.527.1185
Çapı 800 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 1.124,11

43.527.1186
Çapı 800 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 1.183,10

43.527.1189
Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 1.792,03

43.527.1190
Çapı 1000 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi 

(SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)
ad 1.886,44

Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi

43.527.1501 Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 280,46

43.527.1502 Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 347,64

43.527.1503 Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 631,24

43.527.1504 Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 862,10

43.527.1505 Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 1.362,35

43.527.1506 Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 1.931,49

43.527.1507 Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 2.782,45

43.527.1508 Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 4.137,45

43.527.1509 Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 5.297,44

43.527.1510 Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 6.420,86

43.527.1511 Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 8.083,61

43.527.1512 Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 10.133,55

43.527.1513 Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 12.724,11

43.527.1514 Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 5, boru bedeli dahil) m 13.598,49
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43.527.1521 Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 322,54

43.527.1522 Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 472,59

43.527.1523 Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 757,46

43.527.1524 Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 1.294,33

43.527.1525 Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 1.892,75

43.527.1526 Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 2.923,44

43.527.1527 Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 3.574,23

43.527.1528 Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 5.736,30

43.527.1529 Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 6.845,29

43.527.1530 Çapı 2500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 8.324,66

43.527.1531 Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 6, boru bedeli dahil) m 15.247,06

43.527.1541 Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 428,36

43.527.1542 Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 521,04

43.527.1543 Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 1.151,44

43.527.1544 Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 1.769,90

43.527.1545 Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 2.799,28

43.527.1546 Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 4.489,14

43.527.1547 Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 5.912,58

43.527.1548 Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi 
(Tip 7, boru bedeli dahil) m 7.537,88

Çelik Takviyeli, Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi

43.527.1601 Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi
(SN 8, boru bedeli dahil) m 410,11

43.527.1602 Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 603,19

43.527.1603 Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 1.072,48

43.527.1604 Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 1.633,93

43.527.1605 Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 2.255,34

43.527.1606 Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 2.850,71

43.527.1607 Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 8, boru bedeli dahil) m 3.119,05

43.527.1621 Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 458,56

43.527.1622 Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 683,51

43.527.1623 Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 1.211,45

43.527.1624 Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 1.868,53

43.527.1625 Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 2.583,01

43.527.1626 Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 3.270,19

43.527.1627 Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 12, boru bedeli dahil) m 3.575,50

43.527.1641 Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 527,41

43.527.1642 Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 780,41

43.527.1643 Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 1.391,23

43.527.1644 Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 2.137,55

43.527.1645 Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 2.961,69

43.527.1646 Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 3.749,59

43.527.1647 Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi 
(SN 16, boru bedeli dahil) m 4.103,35

HER ÇAPTA ÇEŞİTTE BORU BAĞLANTI ELEMANLARININ 

DÖŞENMESİ İŞLERİ

Her Çapta Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi

43.530.1001
Çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
kg 23,36

43.530.1011
Çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği 

(Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)
kg 1,49

43.530.1021
Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
kg 10,11

43.530.1031
Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)
kg 1,49

43.530.1041
PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçalarının döşenmesi  (St 44 kalite çelik flanş bedeli dahil, 

baş bağlama hariç)
kg 32,81

43.530.1051
PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi 

(304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)
kg 66,41

43.530.1061
Her çapta PE100 ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi 

(316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)
kg 84,69

43.530.1071
Duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi

(Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
kg 34,78
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43.530.1081
Her çapta duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
kg 34,79

43.530.1091
Her çapta duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği 

(Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)
kg 2,91

43.530.1101
Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
kg 44,61

43.530.1111
Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi 

(Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)
kg 1,49

BORULARIN ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ İŞLERİ

Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Delinerek 

Boru Geçilmesi ve Sürülmesi İşleri
(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil)

43.540.1001
Çapı 400 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 3.284,21

43.540.1002
Çapı 500 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 3.645,86

43.540.1003
Çapı 600 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 4.101,53

43.540.1004
Çapı 700 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 4.589,69

43.540.1005
Çapı 800 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 5.195,69

43.540.1006
Çapı 900 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 5.705,68

43.540.1007
Çapı 1000 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 6.189,50

43.540.1008
Çapı 1100 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 6.771,53

43.540.1009
Çapı 1200 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 7.282,91

43.540.1010
Çapı 1300 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 7.913,74

43.540.1011
Çapı 1400 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 8.636,71

43.540.1012
Çapı 1500 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 9.309,71

43.540.1013
Çapı 1600 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 9.961,34

43.540.1014
Çapı 1800 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 11.273,03

43.540.1015
Çapı 2000 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 12.696,25

43.540.1016
Çapı 2200 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 14.256,95

43.540.1017
Çapı 2400 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 16.180,19

43.540.1018
Çapı 2600 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması

(Boru bedeli dahil)
m 17.901,21

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Metodu ile Zemin Altından Boru Geçirilmesi İşleri

(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından)

PE100 Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)

43.545.1003 Çapı 63 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 204,00

43.545.1004 Çapı 75 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 248,00

43.545.1005 Çapı 90 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 298,00

43.545.1006 Çapı 110 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 360,00

43.545.1007 Çapı 125 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 406,00

43.545.1008 Çapı 140 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 454,00

43.545.1009 Çapı 160 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 600,00

43.545.1010 Çapı 180 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 656,00

43.545.1011 Çapı 200 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 725,00

43.545.1012 Çapı 225 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 798,00

43.545.1013 Çapı 250 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 881,00

43.545.1014 Çapı 280 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 981,00

43.545.1015 Çapı 315 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.110,00
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43.545.1016 Çapı 355 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.269,00

43.545.1017 Çapı 400 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.413,00

43.545.1018 Çapı 450 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.548,00

43.545.1019 Çapı 500 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.660,00

43.545.1020 Çapı 560 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.781,00

43.545.1021 Çapı 630 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.916,00

43.545.1022 Çapı 710 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.104,00

43.545.1023 Çapı 800 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.329,00

43.545.1024 Çapı 900 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.563,00

43.545.1025 Çapı 1000 mm,  PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 3.013,00

Çelik Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)

43.545.1102 Çapı 80 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 294,00

43.545.1103 Çapı 100 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 388,00

43.545.1104 Çapı 125 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 494,00

43.545.1105 Çapı 150 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 585,00

43.545.1106 Çapı 200 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 888,00

43.545.1107 Çapı 250 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.094,00

43.545.1108 Çapı 300 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.300,00

43.545.1109 Çapı 350 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.500,00

43.545.1110 Çapı 400 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 1.948,00

43.545.1111 Çapı 500 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.265,00

43.545.1112 Çapı 600 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.555,00

43.545.1113 Çapı 700 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 2.800,00

43.545.1114 Çapı 800 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 3.181,00

43.545.1115 Çapı 900 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 3.594,00

43.545.1116 Çapı 1000 mm,  Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi m 4.044,00

Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması 

PE100 Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması  

(Boru Döşenmesi Bedeli Hariç)

43.550.1003 Çapı 63 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 3,48

43.550.1004 Çapı 75 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 3,48

43.550.1005 Çapı 90 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 4,15

43.550.1006 Çapı 110 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 4,85

43.550.1007 Çapı 125 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 5,54

43.550.1008 Çapı 140 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 6,24

43.550.1009 Çapı 160 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 6,93

43.550.1010 Çapı 180 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 7,96

43.550.1011 Çapı 200 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 9,01

43.550.1012 Çapı 225 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 10,40

43.550.1013 Çapı 250 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 11,08

43.550.1014 Çapı 280 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 12,46

43.550.1015 Çapı 315 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 15,44

43.550.1016 Çapı 355 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 15,44

43.550.1017 Çapı 400 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 17,33

43.550.1018 Çapı 450 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 20,78

43.550.1019 Çapı 500 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 24,25

43.550.1020 Çapı 560 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 27,70

43.550.1021 Çapı 630 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 27,18

43.550.1022 Çapı 710 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 34,24

43.550.1023 Çapı 800 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 39,78

CTP Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması 

(Boru Döşenmesi Bedeli Hariç)

43.550.1101 Çapı 300 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 24,93

43.550.1102 Çapı 350 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 27,70

43.550.1103 Çapı 400 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 33,24

43.550.1104 Çapı 450 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 38,78

43.550.1105 Çapı 500 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 43,64

43.550.1106 Çapı 600 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 56,79

43.550.1107 Çapı 700 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 72,03
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43.550.1108 Çapı 800 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 86,58

43.550.1109 Çapı 900 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 107,35

43.550.1110 Çapı 1000 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 131,58

43.550.1111 Çapı 1100 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 148,90

43.550.1112 Çapı 1200 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 166,20

43.550.1113 Çapı 1300 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 193,90

43.550.1114 Çapı 1400 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 218,15

43.550.1115 Çapı 1500 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 249,30

43.550.1116 Çapı 1600 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 283,93

43.550.1117 Çapı 1700 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 318,55

43.550.1118 Çapı 1800 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 353,18

43.550.1119 Çapı 1900 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 394,73

43.550.1120 Çapı 2000 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 430,11

43.550.1121 Çapı 2200 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 477,83

43.550.1122 Çapı 2400 mm CTP boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması 
(Boru döşenmesi bedeli hariç) m 519,38

BORU HATLARINDA İZOLASYON YAPILMASI İŞLERİ

Açıktaki Su Borularının Dış Yüzeyine Cam Yünü ve Kanaviçe ile İzolasyon Yapılması

43.555.1004 Çapı 60 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 16,21

43.555.1005 Çapı 70 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 19,03

43.555.1006 Çapı 80 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 21,88

43.555.1007 Çapı 90 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 24,69

43.555.1008 Çapı 100 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 27,49

43.555.1009 Çapı 125 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 33,34

43.555.1010 Çapı 150 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 39,08

43.555.1011 Çapı 175 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 44,75

43.555.1012 Çapı 200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 50,50

43.555.1013 Çapı 250 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 60,18

43.555.1014 Çapı 300 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 75,83

43.555.1015 Çapı 350 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 77,61

43.555.1016 Çapı 400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 86,85

43.555.1017 Çapı 500 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 104,94

43.555.1018 Çapı 600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 123,45

43.555.1019 Çapı 700 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 141,46

43.555.1020 Çapı 800 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 159,79

43.555.1021 Çapı 900 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 177,55

43.555.1022 Çapı 1000 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 196,54

43.555.1023 Çapı 1200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 218,46

43.555.1024 Çapı 1400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 244,78

43.555.1025 Çapı 1600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve 
kanaviçe ile izolasyon yapılması m 261,50

Kaynakla Bağlanmış Çelik Boru Başlarının İç Yüzeyine İzolasyon Yapılması

43.555.1111 Çapı 500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 57,10

43.555.1112 Çapı 550 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 58,76

43.555.1113 Çapı 600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 60,41

43.555.1114 Çapı 650 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 62,08

43.555.1115 Çapı 700 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 63,75

43.555.1116 Çapı 750 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 65,41

43.555.1117 Çapı 800 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 67,06

43.555.1118 Çapı 850 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 68,73

43.555.1119 Çapı 900 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 70,40

43.555.1120 Çapı 1000 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 73,73

43.555.1121 Çapı 1100 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 77,05

43.555.1122 Çapı 1200 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 80,38

43.555.1123 Çapı 1300 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 83,70

43.555.1124 Çapı 1400 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 87,03

43.555.1125 Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 90,35

43.555.1126 Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması ad 93,68

Her Çapta Çelik Boruların Dış Yüzeyine İzolasyon Yapılması

43.555.1201 Her çapta çelik borunun dış yüzeyine 1 (Bir) kat izolasyon yapılması m² 32,34
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Polietilen İkaz Bantlarının Dolgu Malzemesi Arasına Serilmesi

(Zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)

43.556.1001 Polietilen ikaz bandının serilmesi 
(20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen) m 1,74

43.556.1002 Polietilen ikaz bandının serilmesi 
(20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı) m 1,99

Prefabrik Beton Parsel ve Muayene Bacalarının Yapılması İşleri

Prefabrik Beton Parsel Bacası Yapılması İşleri
(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil)

Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları

43.560.1101

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, 

baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 270,83

43.560.1102

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 169,60

43.560.1103

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, İç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 124,60

43.560.1104

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası 

birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 

m 340,10

43.560.1105
Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi  (0,50 x 1,00 x 0,10 m,  C35/45 betonu ile 

yapılmış)
ad 106,11

43.560.1106
Profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi  (0,50 x 1,00 x 0,10 m,  

C35/45 betonu yapılmış)
ad 152,86

43.560.1121

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 207,08

43.560.1122

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 112,80

43.560.1123

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 110,80

43.560.1124

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası 

birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 

m 252,30

43.560.1125
Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi  (0,50 x 1,00 x 0,10 m,  C35/45 betonu ile 

yapılmış)
ad 68,61

43.560.1126
Çelik profil ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi  (0,50 x 1,00 x 0,10 m,  

C35/45 betonu yapılmış)
ad 102,99

43.560.1141

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca 

elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) 

ad 247,70

43.560.1142

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 

600 dozlu harçla) 

ad 232,30

43.560.1143

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 

600 dozlu harçla) 

ad 154,18

43.560.1144

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yüksek. İç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim 

yerleri 600 dozlu harçla) 

m 447,93

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları

43.560.1201

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 283,01

43.560.1202

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 178,23

43.560.1203

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 130,98

43.560.1203

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 130,98
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43.560.1204

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 

dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 357,23

43.560.1221

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 216,14

43.560.1222

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 119,49

43.560.1223

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 117,36

43.560.1224

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 

dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

m 265,86

43.560.1241

Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 258,76

43.560.1242

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 240,44

43.560.1243

Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar 

kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 158,44

43.560.1244

Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi

(h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, 

buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

m 466,81

Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi

(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil)

Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları

43.560.1401

Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 598,56

43.560.1402

Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 605,00

43.560.1403

Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 610,15

43.560.1404

Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 602,43

43.560.1405

Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 607,58

43.560.1406

Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 612,73

43.560.1407

Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 657,79

43.560.1408

Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 664,23

43.560.1409

Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 697,70

43.560.1410

Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 771,09

43.560.1411

Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlıprefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 778,81

43.560.1412

Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 785,25

43.560.1413

Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 774,95
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43.560.1414

Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 782,68

43.560.1415

Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 791,69

43.560.1416

Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(h: 1,40 m,  500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 1.203,69

43.560.1417

Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi 

(h: 1,40 m,  500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 1.465,05

43.560.1418

Çıkış çapı 700 - 800 mm muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapağı ile sfero döküm 

ızgaranın yerleştirilmesi

(C35/45 betonu ile yapılmış sfero döküm ızgaralı betonarme kapak, sfero döküm ızgara bedeli hariç)

ad 557,66

43.560.1451

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 441,50

43.560.1452

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 321,36

43.560.1453

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 533,75

43.560.1454

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 398,18

43.560.1455

Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası 

bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

m 673,34

43.560.1456

Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası 

bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

m 740,34

43.560.1457

Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 436,35

43.560.1458

Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 523,45

43.560.1459

Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 162,78

43.560.1460

Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi

(h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m,  500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre 

contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 187,24

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları

43.560.1501

Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 621,74

43.560.1502

Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 629,46

43.560.1503

Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 634,61

43.560.1504

Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 625,60

43.560.1505

Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 632,04

43.560.1506

Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 637,19

43.560.1507

Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 684,83

43.560.1508

Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 691,26

43.560.1509

Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 726,03
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43.560.1510

Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 803,28

43.560.1511

Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 811,00

43.560.1512

Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 818,73

43.560.1513

Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 807,14

43.560.1514

Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 814,86

43.560.1515

Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 825,16

43.560.1516

Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 1.257,76

43.560.1517

Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, 

sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 1.532,00

43.560.1551

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 459,53

43.560.1552

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 334,24

43.560.1553

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 555,64

43.560.1554

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 414,91

43.560.1555

Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, 

buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

m 695,23

43.560.1556

Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliğ ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, 

buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

m 763,51

43.560.1557

Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 453,09

43.560.1558

Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 544,05

43.560.1559

Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 170,50

43.560.1560

Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi

(H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m,  sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, 

baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

ad 196,25

Spiral Sarımlı, HDPE Esaslı Muayene Bacası Teşkil Edilmesi

43.560.1601 Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi  (h= 1,75 m) ad 2.866,38

43.560.1602 Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi  (h= 1,75 m) ad 2.911,94

43.560.1603 Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m) ad 3.735,99

43.560.1604 Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m) ad 5.234,13

43.560.1605
Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi  (h= 1,00 

m)
ad 774,21

43.560.1606 Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m) ad 1.016,46

43.560.1607
Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,00 

m)
ad 1.290,59

43.560.1608 Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m) ad 1.896,21
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Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Yerleştirilmesi

Prefabrik Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Yerleştirilmesi 
(500 Dozlu, Buhar Kürlü)

Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri

43.565.1001

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanl. arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 359,04

43.565.1002

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanl. arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 380,29

43.565.1003

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 464,13

43.565.1004

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 469,13

Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri

43.565.1021

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 376,83

43.565.1022

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 399,33

43.565.1023

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 486,63

43.565.1024

Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholü yerleştirilmesi 

(Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 491,63

Prefabrik Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Yerleştirilmesi 
(500 Dozlu, Buhar Kürlü)

Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri

43.565.1051

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 1.744,16

43.565.1052

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 2.613,71

43.565.1053

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 2.960,84

43.565.1054

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 3.104,59

43.565.1055

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 3.276,93

43.565.1056

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 4.391,78

43.565.1057

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 5.253,36

43.565.1058

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi 

(G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m)

(500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

ad 5.008,83
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Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri

43.565.1071

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 1.830,31

43.565.1072

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 2.743,61

43.565.1073

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 3.108,53

43.565.1074

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 3.258,53

43.565.1075

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 3.439,61

43.565.1076

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 4.610,04

43.565.1077

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 5.514,41

43.565.1078

Prefabrik yağmursuyu betoarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi

(G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)

(Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 

dozlu harçla)

ad 5.257,09

MEKANİK EKİPMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği 
(Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.570.1001 Çapı 40 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 15,94

43.570.1002 Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 20,09

43.570.1003 Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 29,09

43.570.1004 Çapı 80 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 32,55

43.570.1005 Çapı 100 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 42,94

43.570.1006 Çapı 125 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 58,18

43.570.1007 Çapı 150 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 63,71

43.570.1008 Çapı 175 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 87,25

43.570.1009 Çapı 200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 108,03

43.570.1010 Çapı 250 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 131,58

43.570.1011 Çapı 300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 195,29

43.570.1012 Çapı 350 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 235,45

43.570.1013 Çapı 400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 277,00

43.570.1014 Çapı 450 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 313,71

43.570.1015 Çapı 500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 398,20

43.570.1016 Çapı 600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 513,15

43.570.1017 Çapı 700 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 567,16

43.570.1018 Çapı 800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 632,95

43.570.1019 Çapı 900 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 692,50

43.570.1020 Çapı 1000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 779,08

43.570.1021 Çapı 1200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.080,30

43.570.1022 Çapı 1300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.172,41

43.570.1023 Çapı 1400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.264,50

43.570.1024 Çapı 1500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.357,30

43.570.1025 Çapı 1600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.454,25

43.570.1026 Çapı 1800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.558,13

43.570.1027 Çapı 2000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.662,00

43.570.1028 Çapı 2200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.765,88

43.570.1029 Çapı 2400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.869,75

43.570.1030 Çapı 2600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.973,63

43.570.1031 Çapı 2800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 2.077,50

43.570.1032 Çapı 3000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği 
(Vana ve baş bağlama bedeli hariç) ad 2.181,38
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PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1101
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 657,69

43.570.1102
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 676,94

43.570.1103
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 796,81

43.570.1104
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 935,69

43.570.1105
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.215,06

43.570.1106
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.261,44

43.570.1107
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.834,81

43.570.1108
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 2.149,19

43.570.1109
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 2.682,69

43.570.1110
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 3.943,94

43.570.1111
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 3.943,94

PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1121
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 624,94

43.570.1122
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 642,19

43.570.1123
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 732,44

43.570.1124
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 859,06

43.570.1125
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.133,69

43.570.1126
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.171,94

43.570.1127
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.662,06

43.570.1128
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 1.995,94

43.570.1129
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 2.491,06

43.570.1130
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 3.656,56

43.570.1131
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama 

bedeli hariç)
ad 3.656,56

PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi 

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1141
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 756,85

43.570.1142
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 843,48

43.570.1143
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 974,35

43.570.1144
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.142,85

43.570.1145
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.344,98

43.570.1146
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.525,10

43.570.1147
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.057,98

43.570.1148
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.480,85

43.570.1149
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.098,73

43.570.1150
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.527,85

43.570.1151
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.527,85

109



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1161
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 719,35

43.570.1162
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 801,10

43.570.1163
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 867,98

43.570.1164
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.021,48

43.570.1165
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.206,73

43.570.1166
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.379,10

43.570.1167
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.993,85

43.570.1168
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 2.317,98

43.570.1169
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 2.895,23

43.570.1170
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 4.230,85

43.570.1171
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 4.230,85

PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1181
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 682,85

43.570.1182
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 742,23

43.570.1183
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 813,23

43.570.1184
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 947,98

43.570.1185
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.133,10

43.570.1186
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.302,48

43.570.1187
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 1.929,35

43.570.1188
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 2.250,98

43.570.1189
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 2.811,35

43.570.1190
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 4.175,73

43.570.1191
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş 

bağlama bedeli hariç)
ad 4.175,73

PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1201
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 725,06

43.570.1202
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 807,94

43.570.1203
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 931,31

43.570.1204
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 983,56

43.570.1205
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.176,81

43.570.1206
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.366,81

43.570.1207
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.983,44

43.570.1208
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.312,06

43.570.1209
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.886,31

43.570.1210
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.199,31

43.570.1211
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.199,31
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PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1221
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 505,81

43.570.1222
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 788,06

43.570.1223
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.073,69

43.570.1224
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.273,94

43.570.1225
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.525,06

43.570.1226
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.772,06

43.570.1227
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.573,69

43.570.1228
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.000,94

43.570.1229
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.746,69

43.570.1230
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.454,06

43.570.1231
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi  (Vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.454,06

PE100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi 

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1241
Çapı 32 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 434,06

43.570.1242
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 444,69

43.570.1243
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 737,31

43.570.1244
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 677,31

43.570.1245
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 977,81

43.570.1246
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 952,06

43.570.1247
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 974,81

43.570.1248
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 986,81

43.570.1249
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.795,19

43.570.1250
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.908,31

43.570.1251
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.642,06

43.570.1252
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.123,06

43.570.1253
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.540,56

PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Yerleştirilmesi

(Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1261
Çapı 63 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 895,94

43.570.1262
Çapı 75 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.003,44

43.570.1263
Çapı 90 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.108,44

43.570.1264
Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.482,19

43.570.1265
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.889,69

43.570.1266
Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.297,19

43.570.1267
Çapı 160 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.709,69

43.570.1268
Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.684,69
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43.570.1269
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.773,44

43.570.1270
Çapı 225 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi 

(Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.867,19

PE100 Borular için Buşakle Takımlarının (Vana Kolu ve Kovanı) Yerleştirilmesi 

(Vana ve Buşakle Takım Bedeli Dahil)

43.570.1281
Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının 

(Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi
ad 288,58

43.570.1282
Çapı 63 - 125 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının 

(Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi
ad 381,08

43.570.1283
Çapı 140 - 225 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının 

(Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi
ad 403,58

Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1301
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 519,69

43.570.1302
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 551,34

43.570.1303
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 740,34

43.570.1304
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 921,30

43.570.1305
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.151,69

43.570.1306
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.531,93

43.570.1307
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.091,21

43.570.1308
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.345,53

43.570.1309
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.979,08

43.570.1310
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.542,79

43.570.1311
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.107,95

43.570.1312
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 15.318,25

43.570.1313
Çapı 450 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 17.622,46

43.570.1314
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 29.369,45

43.570.1315
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 51.638,15

43.570.1316
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 68.732,16

43.570.1317
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 85.836,70

43.570.1318
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 107.201,25

43.570.1319
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 133.914,08

Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)

43.570.1351
Çapı 40 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 677,19

43.570.1352
Çapı 50 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 942,59

43.570.1353
Çapı 65 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.271,59

43.570.1354
Çapı 80 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.570,05

43.570.1355
Çapı 100 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.046,69

43.570.1356
Çapı 125 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.855,68

43.570.1357
Çapı 150 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.673,71

43.570.1358
Çapı 200 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.218,03
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43.570.1359
Çapı 250 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.101,58

43.570.1360
Çapı 300 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12.210,29

43.570.1361
Çapı 350 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 16.756,70

43.570.1362
Çapı 400 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 22.043,25

43.570.1363
Çapı 450 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 33.571,21

43.570.1364
Çapı 500 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 40.714,45

43.570.1365
Çapı 600 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 55.289,40

43.570.1366
Çapı 700 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 69.035,91

43.570.1367
Çapı 800 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 94.776,70

43.570.1368
Çapı 900 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 141.905,00

43.570.1369
Çapı 1000 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 177.294,08

Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Çelik Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)

43.570.1401
Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.153,44

43.570.1402
Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.572,59

43.570.1403
Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.211,59

43.570.1404
Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.670,05

43.570.1405
Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.410,44

43.570.1406
Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.748,18

43.570.1407
Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.076,21

43.570.1408
Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.449,28

43.570.1409
Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 17.994,08

43.570.1410
Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 21.807,79

43.570.1411
Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 29.951,70

43.570.1412
Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39.105,75

43.570.1413
Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 48.848,71

43.570.1414
Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 61.063,20

43.570.1415
Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 76.348,15

43.570.1416
Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 95.357,16

43.570.1417
Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 119.121,70

43.570.1418
Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 148.802,50

43.570.1419
Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 185.916,58

Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana ve Buşakle Takımı Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.1501
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 888,44

43.570.1502
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 920,09

43.570.1503
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.110,34
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43.570.1504
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.290,05

43.570.1505
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.520,44

43.570.1506
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.900,68

43.570.1507
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.461,21

43.570.1508
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.786,78

43.570.1509
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.614,08

43.570.1510
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.237,79

43.570.1511
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.927,95

43.570.1512
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 15.803,25

43.570.1513
Çapı 450 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 16.826,21

43.570.1514
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27.886,95

43.570.1515
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 48.514,40

43.570.1516
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 64.542,16

43.570.1517
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 80.384,20

43.570.1518
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 100.171,25

43.570.1519
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 124.911,58

Bıçaklı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.1901
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.000,94

43.570.1902
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.247,59

43.570.1903
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.377,84

43.570.1904
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.498,80

43.570.1905
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.686,69

43.570.1906
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.013,18

43.570.1907
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.507,46

43.570.1908
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.748,03

43.570.1909
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.846,58

43.570.1910
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.977,79

43.570.1911
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.251,70

43.570.1912
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12.788,25

43.570.1913
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 25.406,95

43.570.1914
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 31.775,65

Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi 

(El Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.2501
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.459,19

43.570.2502
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.831,21

43.570.2503
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.274,96
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43.570.2504
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.814,28

43.570.2505
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.210,33

43.570.2506
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.012,79

43.570.2507
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.042,95

43.570.2508
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12.782,00

43.570.2509
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 18.826,95

43.570.2510
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27.738,15

43.570.2511
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37.327,16

43.570.2512
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 46.475,45

43.570.2513
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 55.702,50

43.570.2514
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 69.539,08

43.570.2515
Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 90.971,70

43.570.2516
Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 113.634,05

43.570.2517
Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 136.237,41

43.570.2518
Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 170.095,75

43.570.2519
Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 203.956,05

43.570.2520
Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 244.569,25

43.570.2521
Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 281.152,55

43.570.2522
Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 337.179,60

43.570.2523
Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 404.387,90

43.570.2524
Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 485.018,70

43.570.2801
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.551,06

43.570.2802
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 11.261,84

43.570.2803
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 11.951,84

43.570.2804
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 14.198,65

43.570.2805
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 16.340,95

43.570.2806
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 18.112,16

43.570.2807
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 19.399,83

43.570.2808
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 25.315,13

43.570.2809
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 32.632,95

43.570.2810
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 42.209,15

43.570.2811
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 53.080,66

43.570.2812
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 63.698,95

43.570.2813
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, 

baş bağlama bedeli hariç)
ad 76.369,75

43.570.2814
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 81.182,58

Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi 

(Elektrikli Motor Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)
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43.570.2815
Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 101.427,70

43.570.2816
Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 117.461,30

43.570.2817
Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 146.642,16

43.570.2818
Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 183.098,00

43.570.2819
Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 219.553,30

43.570.2820
Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 263.282,75

43.570.2821
Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 303.861,05

43.570.2822
Çapı 2000 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 364.428,10

43.570.2823
Çapı 2200 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 437.086,40

43.570.2824
Çapı 2400 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli 

dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 524.250,95

İğne Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.3501
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.848,44

43.570.3502
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 13.235,09

43.570.3503
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 15.886,59

43.570.3504
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 19.060,05

43.570.3505
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 22.876,69

43.570.3506
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27.191,93

43.570.3507
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 31.498,71

43.570.3508
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39.148,03

43.570.3509
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 44.549,08

43.570.3510
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 50.917,79

43.570.3511
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 65.564,20

43.570.3512
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 70.817,00

43.570.3513
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 109.485,70

43.570.3514
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 133.213,15

43.570.3515
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 181.358,10

43.570.3516
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, iğne vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 229.418,06

Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Basınç Kırıcı Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.570.4101
Çapı 40 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 22,16

43.570.4102
Çapı 50 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 36,01

43.570.4103
Çapı 65 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 49,86

43.570.4104
Çapı 80 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 58,18

43.570.4105
Çapı 100 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 83,80

43.570.4106
Çapı 125 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 110,80

43.570.4107
Çapı 150 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 152,35
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43.570.4108
Çapı 200 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 255,54

43.570.4109
Çapı 250 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 399,58

43.570.4110
Çapı 300 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 498,60

43.570.4111
Çapı 400 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 554,00

Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)

43.570.4151
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.419,56

43.570.4152
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.109,76

43.570.4153
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.196,11

43.570.4154
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.175,68

43.570.4155
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.893,80

43.570.4156
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.402,05

43.570.4157
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.923,60

43.570.4158
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 14.311,79

43.570.4159
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 19.568,33

43.570.4160
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 25.458,60

43.570.4161
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 33.832,75

Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)

43.570.4251
Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.242,06

43.570.4252
Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.497,26

43.570.4253
Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 7.416,11

43.570.4254
Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.924,43

43.570.4255
Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12.180,05

43.570.4256
Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 14.839,55

43.570.4257
Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 17.509,85

43.570.4258
Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 25.054,29

43.570.4259
Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 31.399,58

43.570.4260
Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39.247,35

43.570.4261
Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 52.220,25

Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi 

(Çelik Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)

43.570.4301
Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 10.684,56

43.570.4302
Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 11.897,26

43.570.4303
Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 17.839,86

43.570.4304
Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 20.285,68

43.570.4305
Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23.101,30
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43.570.4306
Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 28.710,80

43.570.4307
Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 34.333,60

43.570.4308
Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 43.500,54

43.570.4309
Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 54.458,33

43.570.4310
Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 68.068,60

43.570.4311
Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi 

(Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 90.646,50

Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.570.4401
Çapı 40 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 15,94

43.570.4402
Çapı 50 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 18,70

43.570.4403
Çapı 65 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 26,31

43.570.4404
Çapı 80 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 31,85

43.570.4405
Çapı 100 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 45,70

43.570.4406
Çapı 125 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 54,71

43.570.4407
Çapı 150 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 73,40

43.570.4408
Çapı 200 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 135,05

43.570.4409
Çapı 250 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 193,90

43.570.4410
Çapı 300 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 230,61

43.570.4411
Çapı 350 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 243,76

43.570.4412
Çapı 400 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 334,49

43.570.4413
Çapı 500 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği 

(Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 423,81

Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.570.4451
Çapı 40 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.880,94

43.570.4452
Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.643,70

43.570.4453
Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.455,06

43.570.4454
Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.495,60

43.570.4455
Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.443,20

43.570.4456
Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.417,21

43.570.4457
Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 12.092,15

43.570.4458
Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 19.322,55

43.570.4459
Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 27.110,15

43.570.4460
Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37.384,36

43.570.4461
Çapı 350 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 41.297,51

43.570.4462
Çapı 400 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 51.648,24

43.570.4463
Çapı 500 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 64.568,81
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Vantuzların Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Vantuz ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.571.1001 Çapı 50 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 34,63

43.571.1002 Çapı 65 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 38,10

43.571.1003 Çapı 80 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 48,48

43.571.1004 Çapı 100 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 62,33

43.571.1005 Çapı 125 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 65,80

43.571.1006 Çapı 150 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 69,25

43.571.1007 Çapı 200 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 83,10

43.571.1008 Çapı 250 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 96,95

43.571.1009 Çapı 300 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği 
(Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç) ad 110,80

Çift Küreli Vantuzların Yerleştirilmesi 

(Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.571.1101
Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.197,13

43.571.1102
Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.351,85

43.571.1103
Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.477,23

43.571.1104
Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.658,58

43.571.1105
Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.830,80

43.571.1106
Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.116,75

43.571.1107
Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.368,10

43.571.1108
Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.453,20

43.571.1109
Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.524,45

Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi 

(İsale Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.571.1201
Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 833,38

43.571.1202
Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 916,85

43.571.1203
Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.179,73

43.571.1204
Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.536,08

43.571.1205
Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.192,05

43.571.1206
Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.978,00

43.571.1207
Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.311,85

43.571.1208
Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.331,95

43.571.1209
Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.138,20

Darbesiz Dinamik  Vantuzların Yerleştirilmesi 

(Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahilbaş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.571.1301
Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 878,38

43.571.1302
Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 964,35

43.571.1303
Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.227,23

43.571.1304
Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.528,58

43.571.1305
Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.095,80

43.571.1306
Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.519,25

43.571.1307
Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.430,60
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43.571.1308
Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.549,45

43.571.1309
Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi 

(Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.924,45

Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğu) Yerleştirilmesi 

(Hidrant Bedeli ve Montaj Dahil)

43.571.1411 Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi 
(Gövde: PE100) ad 3.300,00

43.571.1412 Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi 
(Gövde: PE100) ad 3.609,38

Çekvalflerin Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Çekvalf ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.571.1501 Çapı 40 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 12,46

43.571.1502 Çapı 50 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 15,94

43.571.1503 Çapı 65 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 20,09

43.571.1504 Çapı 80 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 24,25

43.571.1505 Çapı 100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 40,86

43.571.1506 Çapı 125 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 47,09

43.571.1507 Çapı 150 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 60,94

43.571.1508 Çapı 200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 95,56

43.571.1509 Çapı 250 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 128,13

43.571.1510 Çapı 300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 180,05

43.571.1511 Çapı 350 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 249,30

43.571.1512 Çapı 400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 286,70

43.571.1513 Çapı 500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 382,96

43.571.1514 Çapı 600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 523,53

43.571.1515 Çapı 700 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 733,36

43.571.1516 Çapı 800 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 843,46

43.571.1517 Çapı 900 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 984,74

43.571.1518 Çapı 1000 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.126,00

43.571.1519 Çapı 1100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.330,99

43.571.1520 Çapı 1200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.535,96

43.571.1521 Çapı 1300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 1.846,20

43.571.1522 Çapı 1400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 2.157,15

43.571.1523 Çapı 1500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 2.318,49

43.571.1524 Çapı 1600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği 
(Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç) ad 2.473,61

Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi 

(Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.571.1551
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 636,21

43.571.1552
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 648,44

43.571.1553
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 832,59

43.571.1554
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.044,25

43.571.1555
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.334,61

43.571.1556
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.139,59

43.571.1557
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.855,94

43.571.1558
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 5.251,81

43.571.1559
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.346,88

43.571.1560
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 9.312,55

43.571.1561
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 13.105,55

43.571.1562
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 20.890,45

43.571.1563
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 23.689,21

43.571.1564
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 31.416,03

43.571.1565
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39.082,11
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43.571.1565
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 39.082,11

43.571.1566
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 49.588,46

43.571.1567
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 54.573,49

43.571.1568
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 66.691,44

43.571.1569
Çapı 1100 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 73.054,74

43.571.1570
Çapı 1200 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 78.649,71

43.571.1571
Çapı 1300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 92.223,70

43.571.1572
Çapı 1400 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 104.558,40

43.571.1573
Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 118.899,74

43.571.1574
Çapı 1600 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 142.367,36

Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi 

(Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte, Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)

43.571.1701
Çapı 40 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.091,21

43.571.1702
Çapı 50 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.144,69

43.571.1703
Çapı 65 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.302,59

43.571.1704
Çapı 80 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.584,25

43.571.1705
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.870,86

43.571.1706
Çapı 125 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.090,84

43.571.1707
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.318,44

43.571.1708
Çapı 200 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.881,81

43.571.1709
Çapı 250 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.559,38

43.571.1710
Çapı 300 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 13.218,80

43.571.1711
Çapı 350 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 14.411,80

43.571.1712
Çapı 400 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 24.752,95

43.571.1713
Çapı 500 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 32.580,46

43.571.1714
Çapı 600 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 41.412,28

43.571.1715
Çapı 700 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 69.828,36

43.571.1716
Çapı 800 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 87.213,46

43.571.1717
Çapı 900 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 97.379,74

43.571.1718
Çapı 1000 mm, 10 - 16 atü,, çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi 

(Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 121.681,44

43.571.2501

Çapı 40 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 400,94

43.571.2502

Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 586,34

43.571.2503

Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 711,59

43.571.2504

Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 997,55

Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi 

(Pislik Tutucu Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç,  Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik, 10 Atü)

121



İLLER BANKASI A.Ş.  2021 YILI BİRİM FİYATLARI

POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

43.571.2505

Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 1.429,19

43.571.2506

Çapı 125 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 2.045,68

43.571.2507

Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 2.751,21

43.571.2508

Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 4.768,03

43.571.2509

Çapı 250 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 6.406,58

43.571.2510

Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 9.401,54

43.571.2511

Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 13.715,45

43.571.2512

Çapı 400 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 22.994,50

43.571.2513

Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 30.174,45

43.571.2514

Çapı 600 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 41.934,40

43.571.2515

Çapı 700 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 59.939,35

43.571.2516

Çapı 800 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi 

(Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, 

filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

ad 105.078,06

Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi 

(Baş Bağlama Bedeli Hariç, Flanşlı Takma-Sökme Bedeli Dahil, 10 Atü)

43.571.2801
Çapı 100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.196,69

43.571.2802
Çapı 125 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.389,89

43.571.2803
Çapı 150 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.577,46

43.571.2804
Çapı 200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.069,28

43.571.2805
Çapı 250 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 2.702,83

43.571.2806
Çapı 300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.280,29

43.571.2807
Çapı 350 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 3.867,95

43.571.2808
Çapı 400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 4.795,75

43.571.2809
Çapı 500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 6.501,95

43.571.2810
Çapı 600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 8.830,65

43.571.2811
Çapı 700 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 11.303,41

43.571.2812
Çapı 800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 13.411,70

43.571.2813
Çapı 900 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 16.636,25

43.571.2814
Çapı 1000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 20.436,58

43.571.2815
Çapı 1100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 30.049,20

43.571.2816
Çapı 1200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 37.615,30

43.571.2817
Çapı 1300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 42.797,41
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43.571.2818
Çapı 1400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 47.958,13

43.571.2819
Çapı 1500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 55.837,30

43.571.2820
Çapı 1600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 59.690,50

43.571.2821
Çapı 1800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 71.713,73

43.571.2822
Çapı 2000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 92.570,85

43.571.2823
Çapı 2200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 110.857,90

43.571.2824
Çapı 2400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi 

(Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 127.327,45

Emici (Dip) Klapelerin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 

(Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.572.1001
Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 18,70

43.572.1002
Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 22,16

43.572.1003
Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 31,18

43.572.1004
Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 45,03

43.572.1005
Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 64,41

43.572.1006
Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 93,50

43.572.1007
Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 103,88

43.572.1008
Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 152,35

43.572.1009
Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 184,90

43.572.1010
Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 263,15

43.572.1011
Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 306,79

43.572.1012
Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği 

(Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 426,58

Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi 

(Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)

43.572.1101
Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 254,95

43.572.1102
Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 292,16

43.572.1103
Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 413,68

43.572.1104
Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 580,03

43.572.1105
Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 854,41

43.572.1106
Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 1.319,75

43.572.1107
Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 1.595,13

43.572.1108
Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 2.341,10

43.572.1109
Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 2.999,90

43.572.1110
Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 3.854,40

43.572.1111
Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 4.975,54

43.572.1112
Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 5.900,33
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Tahliye Klapelerinin Yerleşleştirilmesi İşçiliği 

(Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.572.1201 Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 5,54

43.572.1202 Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 6,93

43.572.1203 Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 8,31

43.572.1204 Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 11,78

43.572.1205 Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 13,16

43.572.1206 Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 15,94

43.572.1207 Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 20,09

43.572.1208 Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 26,31

43.572.1209 Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 39,48

43.572.1210 Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 48,48

43.572.1211 Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 67,18

43.572.1212 Çapı 400 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği 
(Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç) ad 80,29

Tahliye Klapelerinin Yerleştirilmesi 

(Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.572.1301
Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 71,16

43.572.1302
Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 89,43

43.572.1303
Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 109,56

43.572.1304
Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 152,40

43.572.1305
Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 219,41

43.572.1306
Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 257,81

43.572.1307
Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 333,84

43.572.1308
Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 491,31

43.572.1309
Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 746,98

43.572.1310
Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 978,48

43.572.1311
Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi 

(Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.479,68

Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Krepin ve Baş Bağlama Bedeli Hariç,  Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)

43.572.1401
Çapı 40 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 9,01

43.572.1402
Çapı 50 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 10,40

43.572.1403
Çapı 65 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 11,78

43.572.1404
Çapı 80 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 15,24

43.572.1405
Çapı 100 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 17,33

43.572.1406
Çapı 125 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 20,78

43.572.1407
Çapı 150 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 25,63

43.572.1408
Çapı 200 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 27,70

43.572.1409
Çapı 250 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 38,78

43.572.1410
Çapı 300 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 47,09

43.572.1411
Çapı 350 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 49,86

43.572.1412
Çapı 400 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 52,63

43.572.1413
Çapı 500 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 60,25

43.572.1414
Çapı 600 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 69,25
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43.572.1415
Çapı 700 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 74,10

43.572.1416
Çapı 800 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 78,26

43.572.1417
Çapı 900 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği 

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 82,41

43.572.1418
Çapı 1000 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği

(Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
ad 90,03

Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi

(Krepin Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)

43.572.1501
Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite 

paslanmaz çelik)
ad 132,76

43.572.1502
Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite 

paslanmaz çelik)
ad 161,65

43.572.1503
Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite 

paslanmaz çelik)
ad 203,03

43.572.1504
Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite 

paslanmaz çelik)
ad 231,49

43.572.1505
Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 253,58

43.572.1506
Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 314,53

43.572.1507
Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 354,38

43.572.1508
Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 552,70

43.572.1509
Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 833,78

43.572.1510
Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 1.170,84

43.572.1511
Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 1.801,11

43.572.1512
Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 2.347,63

43.572.1513
Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 2.689,00

43.572.1514
Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 4.479,25

43.572.1515
Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 5.066,60

43.572.1516
Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 6.042,01

43.572.1517
Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 6.324,91

43.572.1518
Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 

kalite paslanmaz çelik)
ad 7.122,53

Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği 

(Baca ve Baş Bağlama Bedelleri Hariç)

43.572.1601
Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği 

(Baca ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 68,59

43.572.1602
Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği 

(Baca ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 85,55

43.572.1603
Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği 

(Baca ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 103,54

43.572.1604
Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği 

(Baca ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 116,55

43.572.1605
Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği 

(Baca ve baş bağlama bedeli hariç)
ad 151,75

Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi

(Baca Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)

43.572.1651
Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi 

(Baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 374,84

43.572.1652
Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi 

(Baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 491,80

43.572.1653
Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi 

(Baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 584,79

43.572.1654
Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi 

(Baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 924,05

43.572.1655
Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi 

(Baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
ad 1.430,50
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Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi 

(Su Seviye Göstergesi Bedeli Dahil)

43.572.1701 Su seviyesi göstergesinin yapılması ve yerleştirilmesi 
(Su seviye göstergesi bedeli dahil) m 50,59

Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi 

(PVC Boru Hatları için Servis Te, Priz Kolye Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç,  10 Atü)

43.572.1803 Çapı 75 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 205,54

43.572.1804 Çapı 90 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 321,79

43.572.1805 Çapı 110 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 365,21

43.572.1806 Çapı 140 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 401,46

43.572.1807 Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 467,71

43.572.1808 Çapı 225 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 502,71

43.572.1809 Çapı 280 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 582,38

43.572.1810 Çapı 315 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 648,63

43.572.1811 Çapı 355 mm priz kolye yerleştirilmesi 
(Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ad 919,88

KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)

43.575.1001 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 44.151,25

43.575.1002 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 49.416,13

43.575.1003 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 60.113,63

43.575.1004 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 74.208,75

43.575.1005 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 84.737,13

43.575.1006 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 45.849,38

43.575.1007 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 54.679,63

43.575.1008 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 67.076,63

43.575.1009 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 77.605,00

43.575.1010 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 88.302,50

43.575.1011 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 47.718,00

43.575.1012 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1013 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 74.208,75

43.575.1014 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 83.039,00

43.575.1015 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 93.567,38

43.575.1016 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1017 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 70.642,00

43.575.1018 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 77.774,13

43.575.1019 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 88.302,50

43.575.1020 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 98.830,88

43.575.1021 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 63.509,88

43.575.1022 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 75.057,13

43.575.1023 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 85.585,50

43.575.1024 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 93.567,38

43.575.1025 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 107.661,13

43.575.1026 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 81.170,38

43.575.1027 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 98.830,88

43.575.1028 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 112.076,25

43.575.1029 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 126.340,50

43.575.1030 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 132.453,75

Tek Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)

43.575.1051 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 19.358,63

43.575.1052 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 21.227,25

43.575.1053 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 28.188,88

43.575.1054 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 31.755,63

43.575.1055 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1056 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 21.227,25

43.575.1057 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 26.490,75

43.575.1058 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 30.905,88

43.575.1059 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1060 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 42.453,13

43.575.1061 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 26.490,75

43.575.1062 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 31.755,63
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43.575.1063 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1064 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 38.887,75

43.575.1065 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 44.151,25

43.575.1066 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 30.057,50

43.575.1067 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 36.170,75

43.575.1068 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 38.887,75

43.575.1069 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 44.151,25

43.575.1070 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 50.264,50

43.575.1071 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 34.472,63

43.575.1072 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 37.019,13

43.575.1073 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 41.434,25

43.575.1074 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 46.868,25

43.575.1075 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 50.264,50

43.575.1076 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 37.019,13

43.575.1077 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 38.887,75

43.575.1078 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 43.302,88

43.575.1079 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 49.416,13

43.575.1080 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 52.981,50

Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil) 

43.575.1101 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 49.416,13

43.575.1102 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1103 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 63.509,88

43.575.1104 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 81.340,88

43.575.1105 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 95.434,63

43.575.1106 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 52.981,50

43.575.1107 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 60.113,63

43.575.1108 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 77.774,13

43.575.1109 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 88.302,50

43.575.1110 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 102.397,63

43.575.1111 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1112 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 70.642,00

43.575.1113 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 84.737,13

43.575.1114 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 98.830,88

43.575.1115 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 113.095,13

43.575.1116 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 60.113,63

43.575.1117 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 77.774,13

43.575.1118 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 95.434,63

43.575.1119 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 113.095,13

43.575.1120 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 127.019,75

43.575.1121 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 70.642,00

43.575.1122 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 86.604,38

43.575.1123 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 109.529,75

43.575.1124 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 127.190,25

43.575.1125 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 142.982,13

43.575.1126 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 81.340,88

43.575.1127 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 102.397,63

43.575.1128 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 118.360,00

43.575.1129 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 128.888,38

43.575.1130 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 144.850,75

Çift Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)

43.575.1151 0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 19.358,63

43.575.1152 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 26.490,75

43.575.1153 0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 33.622,88

43.575.1154 0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 40.585,88

43.575.1155 0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 45.001,00

43.575.1156 4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 21.227,25

43.575.1157 4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 28.188,88

43.575.1158 4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1159 4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 43.302,88

43.575.1160 4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 51.283,38

43.575.1161 6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 28.188,88
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43.575.1162 6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1163 6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 47.718,00

43.575.1164 6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 52.981,50

43.575.1165 6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 60.113,63

43.575.1166 8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 35.321,00

43.575.1167 8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 42.453,13

43.575.1168 8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 47.718,00

43.575.1169 8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 52.981,50

43.575.1170 8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 60.113,63

43.575.1171 10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 42.453,13

43.575.1172 10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 44.151,25

43.575.1173 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 50.264,50

43.575.1174 10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1175 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 68.943,88

43.575.1176 12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 49.416,13

43.575.1177 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 56.548,25

43.575.1178 12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 68.943,88

43.575.1179 12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 78.623,88

43.575.1180 12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi ad 88.302,50

Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)

43.575.1201 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 21.227,25

43.575.1202 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 28.188,88

43.575.1203 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 38.887,75

43.575.1204 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 49.416,13

43.575.1205 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 56.548,25

El Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi  (Kreyn Bedeli Dahil)

43.575.1251 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 9.680,00

43.575.1252 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 13.245,38

43.575.1253 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 19.358,63

43.575.1254 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 24.792,63

43.575.1255 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi ad 30.057,50

Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)

43.575.1301 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 14.095,13

43.575.1302 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 17.660,50

43.575.1303 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 21.227,25

43.575.1304 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 24.792,63

43.575.1305 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 44.151,25

El Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)

43.575.1351 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 2.377,38

43.575.1352 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 3.566,75

43.575.1353 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 4.754,75

43.575.1354 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 7.302,63

43.575.1355 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi ad 7.642,25

İKSA YAPILMASI İŞLERİ

Fore Kazık Yapılması İşleri 

(Yüklenici Karı ve Genel Giderler Hariç)

43.600.1001 Çapı 80 cm fore kazık yapılması (0,00 - 16,00 m) m 995,13

43.600.1002 Çapı 80 cm fore kazık yapılması (16,01 - 24,00 m) m 1.054,23

43.600.1003 Çapı 80 cm fore kazık yapılması (24,01 - 32,00 m) m 1.181,24

43.600.1004 Çapı 100 cm fore kazık yapılması (0,00 - 16,00 m) m 1.365,05

43.600.1005 Çapı 100 cm fore kazık yapılması (16,01 - 24,00 m) m 1.419,79

43.600.1006 Çapı 100 cm fore kazık yapılması (24,01 - 32,00 m) m 1.541,29

Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması 

43.600.1101 Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m) m² 1.423,03

43.600.1102 Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m) m² 1.532,49

43.600.1103 Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m) m² 1.507,54
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43.600.1104 Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m) m² 1.623,51

43.600.1105 Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m) m² 1.689,18

43.600.1106 Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m) m² 1.819,10

43.600.1107 Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m) m² 1.515,20

43.600.1108 Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m) m² 1.610,76

43.600.1109 Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m) m² 1.575,96

43.600.1110 Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m) m² 1.675,35

43.600.1111 Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m) m² 1.710,83

43.600.1112 Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m) m² 1.818,73

Düşey Ahşap İksa Yapılması

43.605.1001 20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması m² 208,74

43.605.1002 16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması m² 182,49

Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması

43.605.1101 50 m boyunda çelik panolu iksa malzemesinin 
uygulama yılı rayiç bedelinin hesabı: m² 12,27

43.605.1121 Zemine çakılmış ve sökülmüş çelik palplanş iksa profil bedeli ton 218,75

43.605.1141 Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (Profil demiri bedeli dahil) ton 3.217,06

43.605.1161 Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması m² 100,59

İlbank A.Ş. Çelik İksa Kutusunun Hendek veya Temel Çukuruna Yerleştilmesi ve Çıkarılması

43.605.1181

İlbank A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştilmesi ve çıkarılması

(Tip 1, yüksekliği: 2,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,00 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik 

mekanizmayla ayarlanabilir)

m 24,09

43.605.1182

İlbank A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştilmesi ve çıkarılması

(Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m,  ağırlığı: 2,66 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik 

teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)

m 33,44

43.605.1183

İlbank A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştilmesi ve çıkarılması

(Tip 3, yüksekliği: 4,00 m, uzunluğu: 2,50 m,  ağırlığı: 3,94 ton, korkuluk dahil  ve panolar arası genişlik 

teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)

m 62,19

43.605.1184

İlbank A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştilmesi ve çıkarılması

(Tip 4, yüksekliği: 5,00 m, uzunluğu: 2,50 m,  ağırlığı: 5,03 ton, korkuluk dahil  ve panolar arası genişlik 

teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir)

m 76,43

Çelik Palplanş İksa İşleri

43.605.1301
L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 

L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması
m² 88,59

43.605.1302

L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 

6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere 

çakılması

m² 88,95

43.605.1303

L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 

L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, 

L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması

m² 97,10

43.605.1304

L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 

6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere 

çakılması

m² 101,38

43.605.1305 L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması m² 111,69

43.605.1321

Kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri 

ile; 

Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin 

sökülmesi 

m² 49,75

43.605.1322

Kohezyonsuz gevşek zeminler ile kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa 

profilleri ile; 

Kohezyonsuz orta sıkı zeminler ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş 

iksa profillerinin sökülmesi

m² 57,33

43.605.1323

Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, 

Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, 

Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa 

profillerinin sökülmesi

m² 61,39

43.605.1324

Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, 

Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa 

profillerinin sökülmesi

m² 63,53

43.605.1325
Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa 

profillerinin sökülmesi
m² 68,69
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43.605.1410
Et kalınlığı: 11,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli 

hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)
m 6,86

43.605.1414
Et kalınlığı: 12,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli 

hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)
m 8,14

43.605.1420
Et kalınlığı: 14,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli 

hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)
m 9,51

43.605.1424
Et kalınlığı: 15,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması (Profil bedeli 

hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)
m 10,79

DOLGU VE ZEMİN ISLAH İŞLERİ

43.610.1001 Curuf dolgu yapılması m³ 14,09

43.610.1002 Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması m³ 30,85

43.610.1003 El ile hendek ve temel dolgusu yapılması m³ 41,13

43.610.1004 Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması m³ 23,56

43.610.1005 Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması m³ 71,98

43.610.1006 Kil dolgu yapılması m³ 176,85

43.610.1007 Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta) m² 43,59

43.610.1008 Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta) m² 78,95

43.610.1021 Stabilize (08.008) malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması m³ 38,46

43.610.1022
Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları 

altında temel ve temel altı dolgusu yapılması
m³ 49,76

43.610.1023
Stabilize malzemenin (08.008) demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon 

inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması
m³ 44,20

43.610.1024
Her kategoride granülometrik kum-çakılın (08.009/İB-2) kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, 

boru tabanı yataklaması ve boru gömleklemesi yapılması
m³ 50,55

43.610.1025
Her kategoride granülometrik kum-çakılın (08.009/İB-2) titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban 

ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması
m³ 61,05

43.610.1041
Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, 

boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması
m³ 95,96

43.610.1042
Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı 

ve boru tabanı yataklaması yapılması
m³ 89,10

43.610.1051
Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, 

boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması
m³ 88,86

43.610.1052
Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı 

ve boru tabanı yataklaması yapılması
m³ 81,66

43.610.1061
Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, 

boru tabanı yataklaması, boru gömleklemesi veya hendek geri dolgusunun yapılması
m³ 76,95

43.610.1062
Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı 

ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgusunun yapılması
m³ 69,20

43.610.1071
Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki 

hendek tabanına gömülmesi 
m³ 131,16

43.610.1072
Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki 

hendek tabanına gömülmesi
m³ 48,69

43.610.1081
Tüvenan kum-çakılın (08.008/İB) kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı 

yataklaması, borunun gömleklemesi hendek ve temel dolgusu yapılması
m³ 33,28

43.610.1091 Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması m³ 1.778,36

43.610.1092 Plastik malzemeden çekme metodu ile filtre yapılması ve yerlerine konulması m³ 1.779,51

43.610.1093 Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi m³ 24,68

YÜKLEME, BOŞALTMA VE FİGÜRE İŞLERİ

43.615.1001 Kırmataş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, makine ile yüklenmesi m³ 1,61

43.615.1002 Kum, çakıl, kırmataş, kil, tüvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yüklenmesi ve boşaltılması m³ 30,85

43.615.1003 Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makine ile yüklenmesi ve boşaltılması m³ 1,61

43.615.1004 Moloz taşın el ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması m³ 20,56

43.615.1005 Moloz taşının makine ile taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması m³ 2,13

43.615.1006 Kum, çakıl, kil, tüvenan, stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi m³ 5,14

43.615.1007 Moloz taşın figüre edilmesi m³ 10,29

Not:   K ile belirlenen birim fiyatlar; "Karayolları Birim Fiyat Analiz" kitabından alınmıştır.
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SU BOŞALTMA VE DRENAJ YAPILMASI İŞLERİ

43.620.1001 Motorlu santrifuj tulumba (5 PS) ile su boşaltılması sa 78,64

43.620.1002 Motorla akuple 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumba (20 PS) ile su boşaltılması sa 103,08

43.620.1003 Motorla akuple 125 - 150 mm emme borulu 2 adet santrifuj tulumba 
(20 + 45 PS) ile su boşaltılması sa 173,73

43.620.1004 Motorla akuple 125, 150, 200 mm emme borulu 3 adet santrifüj tulumba 
(20 + 45 + 60 PS) ile su boşaltılması sa 285,90

43.620.1005 Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesi m³ 110,94

BORU, BACA, MENFEZ VE GALERİ TEMİZLEME İŞLERİ

43.625.1011
Ø800 - Ø1000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
m³ 611,30

43.625.1012
Ø1200 - Ø1400 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması 
m³ 570,54

43.625.1013
Ø1600 - Ø1800 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
m³ 529,79

43.625.1014
Ø2000 - Ø2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
m³ 489,04

43.625.1015
Ø2400 - Ø2600 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
m³ 448,28

43.625.1016
Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü 

artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
m³ 407,53

43.625.1051
Kanalizasyon hatlarında her çaptaki  muayene bacaları içinde biriken batak balçık, moloz ve her türlü artığın 

kazılması, baca içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması 
m³ 401,69

43.625.1071
Kesiti 6 m²'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın 

kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması
m³ 314,59

TÜNEL VE GALERİ İŞLERİ

43.630.1001 Her cins zeminde tünel kazısı yapılması  m³ 457,33

43.630.1002 Her cins zeminde kesiti 6 m²'den az, drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı yapılması  m³ 686,00

43.630.1003 Tünelde vantilasyon zammı m³ 30,48

43.630.1004 Tünel kazısında verilecek su zammı  m³ 9,15

43.630.1005 Galeri kazısında verilecek su zammı  m³ 68,60

43.630.1006
Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınması halinde beher ton için 

ödenecek yükleme boşaltma bedeli
ton 32,91

KARGİR İNŞAAT, KALDIRIM, BORDÜR VE 

BETON PARKE YAPILMASI İŞLERİ

43.635.1001 Ocak taşıyla kargir inşaat yapılması (100 kg'a kadar taşlarla, 300 dozlu) m³ 393,10

43.635.1002 Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 105,45

43.635.1003 Kazı taşıyla ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 100,28

43.635.1004 Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 132,29

43.635.1005 Kazı taşıyla 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 125,05

43.635.1006 Ocak taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 186,53

43.635.1007 Kazı taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla) m² 176,18

43.635.1021 Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması m² 131,61

43.635.1022 Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması m² 168,35

43.635.1041 Beton bordür yapılması m 38,79

43.635.1042 Mevcut taşlarla bordür yapılması m 41,16

43.635.1043 Mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılması m² 59,34

43.635.1044 Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması m² 59,34

43.635.1045 Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi m² 59,75

BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VİDEO KAYIT ALIMI İŞLERİ

43.640.1001 Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması m 4,75

43.640.1011 Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntüleme ve video çekimi yapılması m 107,88
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KAFES TEL GABİON SEPET VE ŞİLTELERİN YERLEŞTİRİLMESİ

43.645.1001

Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması

(Sepet yüksekliği h>=50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 

mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm, sepet dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)

m³ 439,45

43.645.1002

Kafes tel ve moloz taş ile gabion sepet hazırlanması ve yerine konulması

(Sepet yüksekliği h>=50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 

x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 

mm), sepet dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)

m³ 529,45

43.645.1011

Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması

(Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, 

gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)

m³ 600,70

43.645.1012

Kafes tel ve moloz taş ile gabion şilte hazırlanması ve yerine konulması

(Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımlı, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 

80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), 

şilte dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)

m³ 724,45

BETON, AHŞAP VE DİĞER İMALATLARIN SÖKÜLMESİ İŞLERİ

43.650.1001 Beton yol sökülmesi m³ 123,38

43.650.1002 Beton yol kırılması m³ 287,88

43.650.1003 Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi m² 20,58

43.650.1004 Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) m² 47,55

43.650.1005 Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) m³ 113,10

43.650.1021 Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi m² 12,18

43.650.1031 Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması m² 15,89

TAŞIYICI  İSKELE VE YÜKSEKLİK ZAMLARI

43.655.1001 Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç) m² 59,69

43.655.1011 Ayaklı depolar için 1,0  m³ mamül taşıyıcı iskele m³ 1.075,49

43.655.1012 1,00 - 10,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 10,75

43.655.1013 10,01 - 20,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 21,51

43.655.1014 20,01 - 30,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 32,26

43.655.1015 30,01 - 40,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 43,02

43.655.1016 40,01 - 50,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 53,77

43.655.1017 50,01 - 60,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele m³ 64,53

43.655.1021 Binalarda 1. katlar için yükseklik zammı m³ 24,68

43.655.1022 Binalarda 2. katlar için yükseklik zammı m³ 49,35

43.655.1023 Binalarda 3. katlar için yükseklik zammı m³ 74,03

43.655.1024 Binalarda 4. katlar için yükseklik zammı m³ 98,70

43.655.1041 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(3,00 - 6,00 m) m³ 24,68

43.655.1042 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(6,01 - 9,00 m) m³ 49,35

43.655.1043 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(9,01 - 12,00 m) m³ 74,03

43.655.1044 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(12,01 - 15,00 m) m³ 98,70

43.655.1045 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(15,01 - 18,00 m) m³ 123,38

43.655.1046 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(18,01 - 21,00 m) m³ 148,05

43.655.1047 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(21,01 - 24,00 m) m³ 172,73

43.655.1048 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(24,01 - 27,00 m) m³ 197,40

43.655.1049 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(27,01 - 30,00 m) m³ 222,08

43.655.1050 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(30,01 - 33,00 m) m³ 246,75

43.655.1051 Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı 
(33,01 - 36,00 m) m³ 271,43

KALIP YAPILMASI İŞLERİ

43.660.1001 Kaset döşeme kalıbı yapılması m² 136,30

43.660.1002 Ahşaptan düz seri kalıp yapılması m² 23,69

43.660.1003 Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılması m² 28,43

43.660.1004 Ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması m² 28,25

43.660.1005 Galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli seri kalıp yapılması m² 28,25

43.660.1006 Yerinde dökme kollektörlerde ahşaptan iç ve dış eğri satıhlı seri kalıp yapılması m² 42,42
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METAL MALZEME İLE ÇEŞİTLİ İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ

43.665.1001 Ø6 - 12 mm'lik (Ø12 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi, yerine konulması (Malzeme bedeli hariç) ton 2.815,00

43.665.1002 Ø14 - 50 mm'lik (Ø14 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi, yerine konulması (Malzeme bedeli hariç) ton 1.943,44

43.665.1011

Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru 

kalıbı içine yerleştirilmesi 

(Hasır çelik bedeli ve zayiat dahil)

ton 11.818,13

43.665.1021
4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve 

yerine konulması
kg 34,10

43.665.1022
5 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve 

yerine konulması
kg 34,10

43.665.1023
Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerine 

konulması
kg 58,48

43.665.1031 Paslanmaz çelikten çubuk ızgaranın yapılması ve yerine konulması kg 49,36

43.665.1032 Font baca kapağının yerine konulması kg 18,38

43.665.1033 Font baca kapağının yerine konulması (Malzeme bedeli hariç) kg 8,99

43.665.1034 Font basamak ve ızgaranın yerine konulması kg 18,38

43.665.1035 Font basamak ve ızgaranın yerine konulması (Malzeme bedeli hariç) kg 8,99

43.665.1036 Font çamur kovasının yerine konulması kg 16,31

43.665.1037 Sfero döküm ızgaranın yerine konulması (Malzeme bedeli hariç) kg 13,14

43.665.1051
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması 

(55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)
ad 640,68

43.665.1052
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması 

(55 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-23/C-R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)
ad 658,18

43.665.1053
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması 

(77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)
ad 856,93

43.665.1054
Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması 

(88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)
ad 976,93

43.665.1055
Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerine konulması 

(80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)
ad 856,93

43.665.1056
Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması 

(Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil)
kg 64,53

43.665.1057

Her türlü demir kapak yapılması 

(Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil,  kaldırma mili 304 kalite paslanmaz çelikten, kapağın içinde 

düşey olarak hareket ettiği ve kızak vazıfesi gören L profilleri (4 adet) ile kapağa kaynak edilmiş düşey hareket 

eden I profilleri (2 adet) 304 kalite paslanmaz sacdan yapılacaktır)

kg 66,79

43.665.1058 Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması (kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil) kg 88,18

43.665.1071 Köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerine konulması kg 11,50

43.665.1081 Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması m 73,74

43.665.1082 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması m 254,31

DERZ VE YALITIM YAPILMASI İŞLERİ

43.670.1001 Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 80,30

43.670.1002 Beton döşemelerde O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 69,14

43.670.1003 Beton döşemelerde I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması m 69,86

43.670.1004 Beton döşemelerde V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması m 66,30

43.670.1005 Beton döşemelerde M 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması m 70,04

43.670.1006 Beton duvarlarda, A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 110,23

43.670.1007 Beton duvarlarda, O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 99,06

43.670.1008 Beton duvarlarda, I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması m 99,79

43.670.1009 Beton duvarlarda, V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması m 96,23

43.670.1010 Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması m 76,79

43.670.1011 Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması m 108,01

43.670.1012 Beton döşemelerde, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 60,93

43.670.1013 Beton döşemelerde, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 113,21

43.670.1014 Beton döşemelerde, M 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 87,51

43.670.1015 Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 65,18

43.670.1016 Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 77,16

43.670.1017 Beton döşemelerde, DO 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 82,70

43.670.1018 Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 66,28

43.670.1019 Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 78,05

43.670.1020 Beton duvarlarda, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 90,85

43.670.1021 Beton duvarlarda, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 143,14

43.670.1022 Beton duvarlarda, O 22/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması m 98,18

43.670.1023 Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 64,68
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43.670.1024 Beton döşemelerde, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 76,26

43.670.1025 Beton döşemelerde, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 61,10

43.670.1026 Beton döşemelerde, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 81,45

43.670.1027 Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 66,28

43.670.1028 Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 78,06

43.670.1029 Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 65,20

43.670.1030 Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 77,16

43.670.1031 Beton duvarlarda, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 94,60

43.670.1032 Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 111,60

43.670.1033 Beton duvarlarda, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 91,03

43.670.1034 Beton duvarlarda, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması m 111,38

43.670.1036 DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması m 65,20

43.670.1037 DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması m 77,16

43.670.1081

Düz yüzeyli mevcut beton, mozayik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı 

bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması 

(En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m² keçe ve 4 kg/m² bitüm ile kaplanmış) 

m² 173,28

43.670.1091

Eğri yüzeyli mevcut beton, mozayik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı 

bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması 

(En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m² keçe ve 4 kg/m² bitüm ile kaplanmış) 

m² 189,06

43.670.1101 Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması m² 9,88

43.670.1102 Derzler için polistren levhanın yerine konulması m² 33,18

43.670.1103 Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması m² 12,70

43.670.1104 Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması m 71,93

43.670.1105
İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında 

su yalıtımı yapılması
m² 51,13

43.670.1106
İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde 

(Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması
m² 58,90

ÇEŞİTLİ BETON İMALATLARIN YAPILMASI VE KAPLANMASI İŞLERİ

43.675.1001 Şap yapılması (2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu) m² 32,85

43.675.1002 Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu) m² 34,30

43.675.1003 Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu) m² 35,56

43.675.1004 Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu) m² 39,01

43.675.1021 Yerinde dökme mozayik limonluk yapılması m 24,84

43.675.1022 Tesviye betonu üzerine polietilen levha serilmesi (Levha bedeli hariç) m² 40,99

43.675.1023 Beyaz çimentolu mermer pirinç plakalarla döşeme kaplaması yapılması m² 153,84

43.675.1024 Taraklı mozayik döşeme kaplaması yapılması m² 131,56

43.675.1025 Renkli doğal taş pirinçli, taraklı, döşeme kaplaması yapılması m² 132,70

43.675.1026 Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması m² 136,21

43.675.1027 Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozayik denizlik yapılması m² 469,35

43.675.1028 Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozayik parapet yapılması m² 459,48

43.675.1029 Renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozayik harpuşta yapılması m² 355,45

43.675.1041 Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması m² 370,50

43.675.1042 Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması (Eğri yüzeyler için) m² 463,13

43.675.1043 Taş yünü asma tavan yapılması (Fine fissured tipi) m² 156,54

43.675.1044 Fasarit kaplama yapılması m² 18,33

43.675.1061 Mermer pirinçli merdiven basamağının (gönye şeklinde, hazır teçhizatlı, beyaz çimentolu) yerine konulması m 168,75

YÜZEYLERİN KAPLANMASI, TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI İŞLERİ 

43.680.1001 Çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılması m 475,95

43.680.1002 Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi m² 11,29

43.680.1003
Demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde 

edilinceye kadar kumlanması
m² 96,90

43.680.1004
Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, 2 kat 

çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi (kömür katranı) boya ile boyanması
m² 121,09

43.680.1005

Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınai imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme 

ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu tatbiki ile 

sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması

m² 79,01

43.680.1006 Katran badana yapılması m² 13,09

43.680.1051 Ayaklı depo yüzeyinin 3,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi) m² 131,79

43.680.1052 Ayaklı depo yüzeyinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi) m² 166,79
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43.685.1001 Bir yüzü rendeli, 24 mm kalınlıkta, lamba zıvanalı geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması m² 177,59

43.685.1002 Eğimli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu çatı yapılması m² 118,14

43.685.1003 Eğimli betonarme tabliye üzerine kadronlu ahşap çatı yapılması (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile) m² 144,74

43.685.1004
Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı 

örtüsü/asfalt şıngıl) malzeme ile çatı örtüsü yapılması
m² 67,13

43.685.1005
Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı 

örtüsü/asfalt şıngıl) malzeme ile mahya örtüsü yapılması
m 37,58

43.685.1051 Akustik tavan kaplaması yapılması m² 583,74

AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ

43.690.1001 Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması m 175,98

43.690.1002 Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması m 168,18

43.690.1003 Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması m 164,73

43.690.1004 Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması m 157,98

43.690.1005 Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması m 164,75

43.690.1011 Ahşap ızgara üzerine ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması m² 519,16

43.690.1012 Ahşap ızgara üzerine meşe kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması m² 511,36

43.690.1013 Ahşap ızgara üzerine maun kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması m² 507,91

43.690.1014 Ahşap ızgara üzerine karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması m² 507,94

43.690.1021 Ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması m 149,50

43.690.1022 Meşe kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması m 147,16

43.690.1023 Maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması m 146,13

43.690.1024 Karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması m 146,14

43.690.1031 İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması m² 497,83

43.690.1032 İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması m² 490,03

43.690.1033 İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması m² 486,58

43.690.1034 İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması m² 486,60

43.690.1041 İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması m² 526,50

43.690.1042 İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması m² 510,90

43.690.1043 İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması m² 504,00

43.690.1044 İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması m² 504,06

43.690.1051 İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması m² 301,08

43.690.1052 İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması m² 294,84

43.690.1053 İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması m² 292,08

43.690.1054 İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması m² 292,10

43.690.1061 Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız) m² 518,38

43.690.1062 Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması m² 1.033,03

43.690.1063 Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması 0,00 1.025,23

43.690.1064 Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması m² 1.021,78

43.690.1065 Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması m² 1.021,80

43.690.1071 Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız) m² 397,63

43.690.1072 Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması m² 841,35

43.690.1073 Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması m² 828,09

43.690.1074 Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması m² 822,23

43.690.1075 Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması m² 822,28

43.690.1081 Ahşap gömme dolap yapılması (Kaplamasız) m² 442,11

43.690.1082 Ceviz kaplamalı gömme dolap yapılması m² 884,61

43.690.1083 Meşe kaplamalı gömme dolap yapılması m² 876,81

43.690.1084 Maun kaplamalı gömme dolap yapılması m² 873,36

43.690.1085 Karaağaç kaplamalı gömme dolap yapılması m² 873,39

43.690.1091 Ceviz kaplamalı portmanto yapılması m² 539,33

43.690.1092 Meşe kaplamalı portmanto yapılması m² 530,10

43.690.1093 Maun kaplamalı portmanto yapılması m² 526,01

43.690.1094 Karaağaç kaplamalı portmanto yapılması m² 526,05

43.690.1101 Ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılması m² 1.447,89

43.690.1102 Meşe kaplamalı danışma bankosu yapılması m² 1.404,34

43.690.1103 Maun kaplamalı danışma bankosu yapılması m² 1.385,08

43.690.1104 Karaağaç kaplamalı danışma bankosu yapılması m² 1.385,24

43.690.1111 Ceviz kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması m² 841,69

43.690.1112 Meşe kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması m² 808,28

43.690.1113 Maun kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması m² 793,50

43.690.1114 Karaağaç kaplamalı anahtarlık dolabı yapılması m² 793,63

AHŞAP ÇATI, AKUSTİK TAVAN VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI İŞLERİ
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POZ NO İŞİN  ADI BİRİMİ
BİRİM FİYATI 

( TL )

ÇİM VE AĞAÇ DİKİM İŞLERİ

43.695.1001 Çim ve çiçek ekimi 
(Çim tohumu bedeli dahil, çiçek bedeli hariç) dekar 4.835,29

43.695.1011 Fidan dikilmesi (Fidan bedeli hariç) 1000 ad 9.960,25

PROJE  İŞLERİ

İçmesuyu Projeleri 

(Sözleşme Eki Projeler İçin Değişiklik Yapılmasına Ait birim Fiyatlar)

43.700.1001 İsale hatları için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için) km 7.929,00

43.700.1011 İsale hatları için (Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için) km 15.857,00

43.700.1021 Şebeke hatları için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için) km 4.382,00

43.700.1031 Şebeke hatları için (Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için) km 7.311,00

43.700.1041
Servis yolu platform kazı projesi yapılması 

(Proje hazırlanmasına ait her türlü topoğrafik çalışma ve her türlü çizim bedeli dahil)
km 7.929,00

Sayısal İşletme Planları (İçmesuyu ve Kanalizasyon) Harita İşleri

43.710.1001
Sayısal İçmesuyu (İsale Hatları) İşletme Planı Harita İşleri 

(Yapım işleri için)
nokta/ad 86,88

43.710.1002
Sayısal İçmesuyu (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri 

(Yapım işleri için)
nokta/ad 72,65

43.710.1011
İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli 

(İsale, kollektör-terfi hatları ve şebekeler ile her türlü sanat yapıları) (Yapım işleri için)
nokta/ad 9,03

43.710.1021
Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Harita İşleri 

(Yapım işleri için)
nokta/ad 84,05
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