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KAYIT 

ÜCRETİ ve 
DÖNER 
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Y1 en az 1 adet 30.50m 
bina yıkımı

150,000.00 1,716,750.00 KULLANIR
3.800₺    
(1046)

2.850₺    
(1049)

11.000₺    
(1052)

Y2 en az 1 adet 17.50m 
bina yıkımı

50,000.00 858,375.00 KULLANAMAZ
3.800₺    
(1046)

1.850₺    
(1048)

7.500₺    
(1051)

Y3 343,350.00 KULLANAMAZ
3.800₺    
(1046)

1.250₺    
(1047)

4.900₺    
(1050)

Yapı Sınır Bedeli:III.ve IV. Sınıf yapı grupları/5=(2250+3000+3200+3800+4100)/5=3270,00TL.    3,270.00

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ VE 
KODLARI

döner sermaye ücreti için 
https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden 

başvuru yapılarak oluşturulacak referans 
numarası ile halk bankasına yatırılacak ve 

ıslak imzalı dekont başvuru dilekçesi ekinde 
müdürlüğe verilecektir. EFT ile yatırılan 

ücretler kabul edilmeyecektir.

döner sermaye fark bedel 
kodu=1447

Bir İnşaat Müh.

Y1 grubundakiler, patlayıcı 
kullanılarak veya 

kullanılmadan her türlü 
binanın,

a) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden 
veya,

b) Yıkımı gerçekleştirilen işin toplam yapı inşaat alanı, işi 
üstlenen gerçek veya tüzel kişi ile yıkım tarihi açıkça 

belirtilecek şekilde ilgili idarelerinden alınacak resmi yazı ile 
veyahut,

c) İşin müteahhidi ya da yapı sahibi ile yapılmış sözleşme, 
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ve sözleşmeye ilişkin fatura 
örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, 
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile,
tevsik edilebilir.

Bir İnşaat Müh.
Y2 grubundakiler, bina 
yüksekliği 51,50 m’yi  
geçmeyen binaların,

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE YIKIM MÜTEAHHİTLERİ YETERLİLİK TAPLOSU

İŞ DENEYİMİ (m²) TEKNİK PERSONEL 
ÜSTLENEBİLECEĞİ YIKIM 

İŞİ (TL)
YIKIM İŞLERİNE AİT İŞ DENEYİMİ TEMİNİ

a) Y1 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m’yi 
(dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 150.000 m2 yapı 
inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari birisi 20 metre çalışma 
yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 2 adet 260 HP 
paletli ekskavatör, 2 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP 
mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su 
sandıklı arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi 
(taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi 
istihdam edilmesi.

b) Y2 Grubu:
1) İş deneyim miktarı, en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m’yi (dâhil) geçen bina yıkımı olmak üzere, 50.000 m2 yapı 
inşaat alanını geçmesi.
2) Asgari ekipman olarak; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli olmak üzere 1 adet 260 HP paletli 
ekskavatör, 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet 40 HP mini ekskavatör, 1 adet 110 HP yükleyici, 1 adet 5 ton su sandıklı 
arazöz, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) bulunması.
3) Teknik personel iş gücü olarak; bir inşaat mühendisi istihdam edilmesi.
c) Y3 Grubu: Asgari ekipman olarak; 1 adet 120 HP ekskavatör, 1 adet pulverize su ile toz bastırma sistemi (taşınabilir) 
bulunması.
ç) Y1 ve Y2 gruplarında asgari ekipman olarak beyan edilecek toz bastırma sistemi ile 120 HP ve üstü güce sahip 
ekskavatörlerden en az birisinin birinci fıkranın (a) bendinin birinci alt bendine uygun olması.
d) Bu fıkrada belirtilen asgari ekipman özelliklerinden daha üst nitelikte ekipmanlar bildirilmesi.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yıkım yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

Y3 grubundakiler; bina 
yüksekliği 13,50 m ve yapı 

yüksekliği 17,50 m’yi  
geçmeyen binaların,

a) Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı 
yüksekliği 17,50 m’yi  geçmeyen binaların,
b) Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m’yi  geçmeyen 
binaların,
c) Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya 
kullanılmadan her türlü binanın,
yıkım işlerini üstlenebilirler. Y2 ve Y3 grubu müteahhitler 
patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımları üstlenemezler.


