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26 N�san 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30403

TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık b�r�m mal�yetler�
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tar�hl� ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan M�marlık

ve Mühend�sl�k H�zmetler� Şartnames�’n�n 3.2 maddes� gereğ�nce, m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n
hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık B�r�m Mal�yetler�, yapının m�marlık h�zmetler�ne esas olan sınıfı
d�kkate alınarak; KDV har�ç,  genel g�derler (%15)  �le yüklen�c� kârı (%10) dâh�l ed�lerek aşağıda göster�lm�şt�r.

 
                                                                                                                                    Yapının B�r�m
                                                                                                                                          Mal�yet�
YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                      (BM) TL/m2
 
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               153,00
. Kâg�r veya betonarme �hata duvarı (3 metre yüksekl�ğe kadar)                                                         
. Bas�t kümes ve bas�t tarım yapıları                                                                                                    
. Plast�k örtülü seralar                                                                                                                         
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geç�ş yapıları                                                                                      
. Geç�c� kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  
. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               
. Gölgel�kler-çardaklar                                                                                                                        
. Üstü kapalı yanları açık d�nlenme, oyun ve göster� alanları
. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
B GRUBU YAPILAR…………………...............................................................                 228,00
. Cam örtülü seralar                                                                                                                             
. Bas�t padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             
. Kâg�r ve betonarme su depoları                                                                                                         
. İş yer� depoları                                                                                                                                  
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               369,00
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 
. Palplanj ve ankrajlı perde ve �st�nat duvarları                                                                                    
. Kayıkhane                                                                                                                                         
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………                483,00
. Ş�ş�rme (Pnömat�k) yapılar                                                                                                               
. Tek katlı of�sler, dükkân ve bas�t atölyeler                                                                                        
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklent�ler�                                              
. Tarımsal endüstr� yapıları (Tek katlı, prefabr�k beton, betonarme veya çel�k depo ve atölyeler, tes�sat ağırlıklı ağıllar,
f�dan yet�şt�rme ve bekletme tes�sler�)                                                                                                 
. Yat bakım ve onarım atölyeler�, çekek yerler�                                                                                   
. Jeoloj�, botan�k ve tema parkları                                                                                                        
. Mezbahalar                                                                                                                                       
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               578,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               
. Sanay� yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olab�len prefabr�k beton, betonarme ve çel�k yapılar)        
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
III. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….             800,00
. Okul ve mahalle spor tes�sler� (Temel eğ�t�m okullarının veya �şletme
ve tes�sler�n spor salonları, j�mnast�k salonları, semt salonları)                                                           
. Katlı garajlar                                                                                                                                      



26.03.2019 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/04/20180426-8.htm 2/3

. T�car� amaçlı b�nalar (üç kata kadar üç kat dâh�l – asansörsüz- 2/11/1985 tar�hl� ve 18916 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar T�p İmar Yönetmel�ğ�n�n 45 �nc� maddes�ne göre asansör yer�
bırakılacak)             
. Alışver�ş merkezler� (semt pazarları, küçük ve büyük hal b�naları, marketler, v.b.)                          
. Basımevler�, matbaalar                                                                                                                      
. Soğuk hava depoları                                                                                                                         
. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâh�l- asansörsüz - 2/11/1985 tar�hl� ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Planlı Alanlar T�p İmar Yönetmel�ğ�n�n 45 �nc� maddes�ne göre asansör yer� bırakılacak)  
. Akaryakıt ve gaz �stasyonları                                                                                                            
. Kamp�ngler                                                                                                                                       
. Küçük sanay� tes�sler� (Donanımlı atölyeler, �malathane, dökümhane)                                              
. Semt postaneler�                                                                                                                                
. Kreş ve Gündüz bakımevler�, Hob� ve Oyun salonları                                                                      
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….           966,00
. Entegre tarımsal endüstr� yapıları, Büyük ç�ftl�k yapıları                                                                   
. Gençl�k Merkezler�, Halk evler�                                                                                                        
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 
. Temel eğ�t�m okulları                                                                                                                        
. Küçük k�taplık ve benzer� kültür tes�sler�                                                                                          
. Jandarma ve emn�yet karakol b�naları                                                                                               
. Sağlık ocakları, kamu sağlık d�spanserler�                                                                                        
. T�car� amaçlı b�nalar (Yapı yüksekl�ğ� 21,50 m’ye kadar olan)                                                         
. 150 k�ş�ye kadar cezaevler�                                                                                                               
. Fuarlar                                                                                                                                              
. Serg� salonları                                                                                                                                   
. Konutlar (Yapı yüksekl�ğ� 21,50 m’den az yapılar)                                                                          
. Mar�nalar                                                                                                                                          
. Gece kulübü, d�skotekler                                                                                                                  
. M�saf�rhaneler, Pans�yonlar                                                                                                              
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
IV. SINIF YAPILAR
A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………           1.016,00
. Özell�ğ� olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tes�sler� olan eğ�t�m yapıları)                                                                                                           
. Pol�kl�n�kler                                                                                                                                      
. L�man b�naları
. İdar� b�nalar (�lçe t�p� hükümet konakları, verg� da�reler�, vb.)
. İlçe Beled�yeler�                                                                                                                                
. 150 k�ş�y� geçen cezaevler�                                                                                                                
. Kaplıcalar, ş�fa evler� vb. termal tes�sler�                                                                                           
. İbadethaneler (1500 k�ş�ye kadar)                                                                                                     
. Entegre sanay� tes�sler�                                                                                                                      
. Aqua parklar                                                                                                                                     
. Müstak�l spor köyler� (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    
. Yaşlılar Huzurev�, k�mses�z çocuk yuvaları, yet�şt�rme yurtları                                                        
. Büyük alışver�ş merkezler�                                                                                                                
. Yüksekokullar ve eğ�t�m enst�tüler�                                                                                                   
. Apartman t�p� konutlar (Yapı yüksekl�ğ� 30,50 m.’den az yapılar)                                                   
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………             1.177,00
. Araştırma b�naları, laboratuvarlar ve sağlık merkezler�
. İl t�p� beled�yeler
. İl t�p� �dar� kamu b�naları                                                                                                                   
. Metro �stasyonları                                                                                                                             
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     
. Büyük postaneler (merkez postaneler�)                                                                                             
. Otobüs term�naller�                                                                                                                           
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          
. Banka b�naları                                                                                                                                   
. Normal radyo ve telev�zyon b�naları                                                                                                 
. Özell�ğ� olan genel sığınaklar                                                                                                            
. Müstak�l veya �k�z konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 v�llalar, teras  evler�, dağ evler�,
kaymakam ev� vb.)                                                                                                                                                
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. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….           1.308,00
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              
. Bakanlık b�naları                                                                                                                               
. Yüksek öğren�m yurtları                                                                                                                   
. Arş�v b�naları                                                                                                                                    
. Radyoakt�f korumalı depolar                                                                                                             
. Büyük Adl�ye Sarayları                                                                                                                    
. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               
. Rehab�l�tasyon ve tedav� merkezler�                                                                                                  
. İl t�p� hükümet konakları ve büyükşeh�r beled�ye b�naları
. İş merkezler� (Yapı yüksekl�ğ� 21,50 m �le 30,50 m arası -30,50 m dâh�l yapılar)
. Konutlar (Yapı yüksekl�ğ� 30,50 m �le 51,50 m arası -51,50 m dâh�l yapılar)                                   
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.                                                                                                         
V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            1.642,00
. Telev�zyon, Radyo İstasyonları, b�naları                                                                                           
. Orduevler�                                                                                                                                         
. Büyükelç�l�k yapıları, val� konakları ve brüt alanı 600 m2 üzer�ndek� özel konutlar                          
. Borsa b�naları                                                                                                                                    
. Ün�vers�te kampüsler�
. İş merkezler� (Yapı yüksekl�ğ� 30,50 m aşan yapılar)                                                                       
. Yapı yüksekl�ğ� 51,50 metrey� aşan yapılar                                                                                      
. Alışver�ş kompleksler� (İçer�s�nde s�nema, t�yatro, serg� salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
B GRUBU YAPILAR................................................................................................         2.033,00
. Kongre merkezler�
. Ol�mp�k spor tes�sler� – h�podromlar                                                                                                
. B�l�msel araştırma merkezler�, AR-GE b�naları                                                                                 
. Hastaneler                                                                                                                                         
. Haval�manları                                                                                                                                    
. İbadethaneler  (1500 k�ş�n�n üzer�nde)                                                                                              
. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            2.331,00
. Oteller ve tat�l köyler� (5 yıldızlı)
. Müze ve kütüphane kompleksler�                                                                                                     
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.
 
D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            2.746,00
. Opera, t�yatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksler�                                                      
. Tar�h� eser n�tel�ğ�nde olup restore ed�lerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
. Bu gruptak�lere benzer yapılar.

 
Yapının m�marlık h�zmetler�ne esas olan sınıfının bel�rlenmes�ne �l�şk�n açıklamalar
MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, �lg�l� gruptak� yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca M�marlık

ve Mühend�sl�k H�zmetler� Şartnames�n�n �lg�l� hükümler�nden yararlanılarak bel�rlenecekt�r.
(2) Tebl�ğ�n rev�zyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değ�şt�r�len veya tebl�ğden çıkarılan yapılar �ç�n 2018

yılından öncek� tebl�ğlere göre yapı sınıfı ve grubu bel�rlenm�ş m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�nde; bel�rlend�ğ�
yılın tebl�ğ�ndek� yapı sınıfı ve grubu değ�şt�r�lmeks�z�n 2018 yılı tebl�ğ�nde karşılığı olan tutar esas alınmak suret�yle
hesap yapılacaktır. 

(3) Tebl�ğdek� sınıf ve gruplar yapım aşamasında bel�rlen�rken tereddüte düşülmes� hal�nde, o yapının yapı
yaklaşık mal�yet�; yapının projes�ne göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı B�r�m F�yatlarının
uygulanması suret�yle hesaplanacaktır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2018 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


