
B  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5 ’ini 

geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24 , teknik 

personel iş gücü en az 6 olanlar .

A  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını 

geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50 , teknik 

personel iş gücü en az 8 olanlar .

C  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve 

ortalama yıllık usta iş gücü en az 12 , teknik personel iş 

gücü en az 3 olanlar .

D  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3 ’ünü 

geçen ve ortalama yıllık en az 9 , teknik personel iş gücü 

en az 2 olanlar .

F  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10 ’unu 

geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3 , teknik 

personel iş gücü en az 1 olanlar .

E  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3 ’ünü 

geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6 , teknik 

personel iş gücü en az 2 olanlar .

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ 

GRUPLARI-1

Özmen



H  GRUBU
İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz .

G  GRUBU
İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100 ’ünü 

geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1 , teknik 

personel iş gücü en az 1 olanlar .

GEÇİCİ  GRUP
Ekonomik , mali , mesleki ve teknik yeterlikler ile iş 

deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz .

 

 

 

 

 

 

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ 

GRUPLARI-2

Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) B, C, D ve E grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini,

b) F ve G grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini,

c) H grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini,

üstlenebilirler.

ç) A grubu için bir kısıtlama uygulanmaz.

Özmen


