
* - Y1 grubu; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli 260 HP paletli ekskavatör olmalı.
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110HP40HP(MİNİ)

TEMİNAT

İNŞAAT MÜH.

SAĞLANMASI GEREKEN İŞ 

DENEYİM MİKTARI(M2),(M)

1

YÜKLEYİCİ(ADET)

MAKİNA,TEÇHİZAT,EKİPMAN

ARAZÖZ (ADET) TOZ BASTIRMA SİSTEMİ (TAŞINABİLİR)(ADET)

PULVARİZE SU

1Ж 3.643.500,002*

1Ж

1

TEKNİK YETERLİLİK

Ψ 150.000,00 Ø(30.50m)

Ψ 50.000,00 ØØ(17.50m)

_

MESLEKİ YETERLİLİK

1.821.750,00

728.700,00

YIKIMI ÜSTLENEBİLECEĞİ 

AZAMİ BİNA/YAPI 

YÜKSEKLİĞİ(m)

PATLAYICI 

KULLANARAK YIKIM 

YAPABİLMEK

SINIRSIZ

BİNA YÜKSEKLİĞİ 51.5m

BİNA YÜKSEKLİĞİ 13.5 VE  

YAPI YÜKSEKLİĞİ 17.5

_

_

Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın yıkım işlerini üstlenebilirler.

Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi geçmeyen binaların yıkım işlerini üstlenebilirler.

Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m’yi geçmeyen binaların yıkım işlerini üstlenebilirler.

YIKIM İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK TABLOSU

Teminat tutarı; Ξ Teminat; yıkım planına aykırılık (can ve mal güvenliği) ve yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verilmesi halinde irad olarak kaydedilir) Ξ

Y1 grubu yetki belgesi için; yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen

tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır.(6940 x 150.000 x 35 / 10000)= 3.643.500TL

Y2 grubu yetki belgesi için; Y1 grubuna ait teminat tutarın 1/2’si uygulanır. (3.643.500 / 2)=1.821.750TL

Y3 grubu yetki belgesi için; Y1 grubuna ait teminat tutarın 1/5’i uygulanır. (1.716.750 / 5)= 728.700TL

** - Y2 grubu; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli 260 HP paletli ekskavatör olmalı.

Ж - En az birisi kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman olmalı.

ᵠ - Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı iş deneyim miktarı olarak değerlendirilir.

Ø - Y1 grubu; en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, toplam 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçen iş deneyim miktarı sunmalıdır

ØØ - Y2 grubu; en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, toplam 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçen iş deneyim miktarı sunmalıdır

Yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyet: Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı sınıflarından III. ve IV. sınıf yapı

gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasıdır. (4600+6350+6825+8100+8825)/5=6940TL

ASGARİ TEMİNAT TUTARI (TL)
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