EK 1.
İNŞAAT/YENİLEME/GENİŞLETME/MODERNİZASYON İŞLERİ LİSTESİ*

1. Tuğla ve duvar işleri
2. Merkezi ısıtma tesisatı kurulması
3. Beton işleri
4. Yıkım ve söküm işleri
5. Drenaj sistemleri
6. Elektrik tesisatı ve aydınlatma
7. Kazı, dolgu ve reglaj işleri
8. Yangın ve dumandan korunma sistemleri kurulumu
9. Yer ve duvar kaplama, boyama, döşeme ve koruma işleri
10. Zemin Döşeme İşleri
11. Kalıp, yapı iskelesi işleri
12. Cam işleri
13. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi kurulması
14. Yalıtım işleri
15. Demir inşaat işleri
16. Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)
17. Çilingir ve metal tesviye işleri
18. Boya, badana ve cila işleri
19. Tretuar veya kaldırım yapım işleri
20. Boru, pompa, valf, bağlantı (fitting) işleri
21. Sıva, alçı, derz ve şap işleri
22. Su tesisatı kurulumu
23. Prefabrik yapılar ve elemanları
24. Hazırlık işleri
25. Betonarme işleri
26. Güçlendirme işleri
27. Çiftlik tesisleri içerisindeki yol ağlarının inşası ve/veya yeniden inşası
28. Çatı ve sundurma işleri
29. Kanalizasyon işleri
30. Ahşap, taş veya yapay panellerle kaplama
31. Tenekecilik işleri
32. Rampa ve asansör işleri
33. Çelik yapım-imalat işleri
34. Taş işleri
35. Duvar destekleme ve kaplama işleri
36. Ahşap doğramacılık işleri
*Bu 36 türdeki inşaat işleri, inşaat, yenileme, genişletme ve modernizasyon işleri için uygundur.
Poz numaraları, TKDK' nın online başvuru sisteminde bu 36 tür inşaat işi kapsamında
belirlenmektedir. 36 tür inşaat işi kapsamında belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayınlanan poz numaraları, TKDK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski adıyla
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) arasında imzalanan protokole göre inşaat işlerinin belirlenmesi ve
fiyatlandırılması için temel oluşturmaktadır.
Herhangi bir inşaat işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan poz numaraları
listesinde tanımlanmaması durumunda, Türkiye Cumhuriyetinin Resmi Devlet Kurumlarına ait
seçilen (TKDK tarafından) poz numaraları kullanılabilir. Devlet Kurumu Listelerinde de
bulunamayan inşaat tanımlarının yer aldığı durumlarda, yukarıda bahsi geçen 36 inşaat türü
kapsamında sınıflandırılabilmeleri şartıyla TKDK tarafından tanımlanan ve fiyatlandırılan özel
poz numaraları kullanılabilir.

