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MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN 
HESABINDA KULLANILACAK 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK 
BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 
 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Mart 2021 tarihli ve 
31433 sayılı Resmi Gazete’de Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
yayımlanmıştır. 
 
Asgari İşçilik hesaplamalarında önem arz eden ve mimarlık ve 
mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 
yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık 
hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel 
giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilecek şekilde 
Tebliğ’de açıklanmıştır. 
 
Tebliğin revizyon çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen 
veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki 
tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve 
mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı 
sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı 
olan tutar esas alınacaktır. 
 
Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken 
tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; 
yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle 
hesaplanması gerekmektedir. 
 
Söz Konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-3.htm

